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RESUMO  

A literatura de empreendedorismo académico tem abordado uma grande diversidade de 

temas, nomeadamente: (i) estudos sobre o papel dos governos em processos de spin-off 

incluindo formas de apoiar a sua criação e desenvolvimento como mecanismo para 

transferir conhecimento para o mercado; (ii) estudos sobre o papel das universidades no 

processo de transferência de conhecimento, tais como as formas de incentivar a criação 

e desenvolvimento de novas empresas pelos académicos e a avaliação da sua eficácia 

como mecanismo de transferência de conhecimento; (iii) e, estudos sobre a criação de 

novas empresas (start-up), com diversas vertentes de investigação, tais como o papel 

das políticas das universidades na criação, desenvolvimento e relativo desempenho das 

spin-offs, o papel das equipas de fundadores ou os fatores que influenciam a criação e o 

desempenho das start-ups. 

Estas novas empresas são um importante mecanismo de transferência de conhecimento, 

mas reconhecidamente a sua taxa de sobrevivência/desempenho é baixa ainda que 

comparativamente com outras tipologias de novas empresas possa ser relativamente 

mais alta. Apesar da sua importância na transferência de conhecimento são ainda 

relativamente escassos os estudos sobre este mecanismo que necessita de ser melhor 

compreendido.  

Esta foi uma das razões que nos levou a escolher como foco central desta tese o estudo 

dos principais fatores que podem influenciar o desempenho das spin-offs académicas e 

complementarmente em melhorar a compreensão de como as universidades e em 

particular as políticas públicas de apoio incidem sobre estes mesmos fatores. 

Neste sentido foi realizada uma revisão de literatura sobre a influência da produção e 

transferência/conversão de conhecimento na criação de condições base para despoletar o 

processo de spin-offs académicas. Escolhemos centrar a investigação nas 

condições/fatores que parecem estar associadas ao desenvolvimento/desempenho a este 

tipo de empresas nos seus estágios iniciais e complementarmente tentar compreender se 

as políticas públicas têm em conta esses fatores.  

Trata-se de empresas com especificidades próprias vulgarmente denominados spin-offs 

académicas (ASO – Academic Spin-off, sigla utilizada por alguns autores na língua 

inglesa que doravante adotaremos) que nesta tese são consideradas novas empresas 

criadas por estudantes investigadores e professores com o objetivo de explorar 

comercialmente o conhecimento, tecnologia ou resultados de investigação 

desenvolvidos pelos próprios na sua atividade de investigação na universidade, 

financiada por fundos públicos. 

Com base nas perspetivas teóricas da teoria baseada nos recursos (TBR), teoria do 

capital humano (TCH) e teoria do empreendedorismo (TE), a presente investigação 

pretende contribuir para aumentar o conhecimento teórico e empírico sobre as ASO. 

 Este estudo analisa a influência dos recursos tecnológicos, dos recursos financeiros, do 

capital humano e dos apoios não financeiros no desempenho das ASO. Assim, esta tese 
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pretende responder aos seguintes objetivos de investigação: i) desenvolver um modelo 

abrangente de análise dos fatores com influência no desempenho das ASO; ii) analisar a 

incidência das políticas públicas sobre os fatores que influenciam positivamente o 

desempenho das ASO. 

Este estudo adota uma abordagem abrangente (sem ser holística) testando os efeitos 

individuais dos fatores que consideramos mais importantes no desempenho das ASO.  

As hipóteses foram testadas através de uma combinação de dados recolhidos por 

questionário através de entrevista e por dados secundários obtidos numa ampla 

diversidade de fontes para 42 ASO Portuguesas criadas entre os anos de 2005 e 2008.  

Esta tese encontrou suporte empírico para a correlação positiva entre os recursos 

tecnológicos (patentes, investimento em I&D, relacionamento com instituição de 

origem) e o desempenho das ASO. De modo idêntico foi também encontrado suporte 

empírico para a correlação positiva entre os recursos financeiros (capital próprio e 

subsídios públicos) e o desempenho das ASO.  

Adicionalmente foi encontrado suporte empírico para explicar a relação entre diversas 

características do capital humano das equipas de fundadores (grau académico, 

diversidade de formação académica, formação profissional em gestão e 

empreendedorismo, experiência laboral prévia global, em gestão, comercial e 

empreendedora e dimensão das equipas de fundadores) e o desempenho das ASO. Nesta 

dimensão embora maioritariamente a relação das diferentes variáveis testadas seja 

positiva e significativa, excetua-se a dimensão das equipas onde essa relação não é 

estatisticamente significativa. 

Esta tese também encontrou suporte empírico para a influência dos apoios não 

financeiros (apoio a incubação, apoio de consultoria, apoio ao plano de negócios e apoio 

à prova de conceito) no desempenho das ASO. O apoio a consultoria e à prova de 

conceito estão relacionados de forma positiva e estatisticamente significativa com o 

desempenho. O apoio de incubação tendo uma relação positiva com o desempenho não 

é estatisticamente significativa e o plano de negócios apresenta um comportamento 

misto.  

 

Palavras-chave: Produção e transferência de conhecimento, empreendedorismo 

académico, spin-off académica, recursos e apoios, políticas públicas, desempenho. 
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ABSTRACT 

Academic entrepreneurship literature has been addressing a wide array of subjects, 

including: (i) studies on the role of governments in spin-off processes including ways to 

support its establishment and development as a mechanism to transfer knowledge to the 

market; (ii) studies on the role of universities in the process of transferring knowledge, 

such as ways to encourage the creation and development of new companies by 

academics and the evaluation of its effectiveness as a mechanism of transferring 

knowledge; (iii), and studies on the creation of new companies (start-up), with several 

scopes of research, such as the role of policies of universities in the creation, 

development and relative performance of spin-offs, the role of founders or the factors 

that influence the creation and performance of start-ups. 

These new companies are an important mechanism for transferring knowledge, but their 

performance/survival rate is considered low, even though it may be relatively higher 

when compared to other types of new companies. Despite of their importance in 

knowledge transfer, there are still few studies on this mechanism, which demands 

further understanding. 

This was one of the reasons that led to choose the study of the major factors which can 

influence the performance of academic spin-offs as the central focus of this thesis, as 

well improve understanding of how universities and, particularly, public support 

policies and its incidence on these type of factors.  

In this sense, the study comprised a review of literature on the influence of production 

and transfer/conversion of knowledge in the creation of basic conditions which may 

trigger the process of academic spin-offs. The study is thus focus research on the 

conditions/factors which appear to be associated with the development/performance of 

such companies in their early stages and additionally try to understand if public policies 

take into account these factors. 

These companies with specific characteristics are commonly called Academic spin-offs 

(ASO - Academic Spin-off, acronym used by some authors in English which will be 

adopted onwards), which, for the purpose of this thesis, are considered new companies 

created by research students and lecturers in order to commercially exploit knowledge, 

technology or research results, developed by them in their research activity at the 

university, funded by public incentives. 

Based on the theoretical perspectives of resource-based theory (RBV), human capital 

theory (HCT) and theory of entrepreneurship (TE), this research aims to increase the 

theoretical and empirical knowledge about the ASOs. 

This study analyzes the influence of technological resources, financial resources, human 

capital and non-financial support on the performance of the ASOs. Hence, this thesis 

aims to answer the following research objectives: i) develop a comprehensive model of 

analysis of the factors which influence the performance of the ASOs; ii) analyze the 
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incidence of public policies on the factors which positively influence the performance of 

the ASOs. 

This study takes a comprehensive approach (without being holistic), testing the 

individual effects of the factors considered most important in the performance of ASOs. 

The hypotheses were tested through a combination of data collected by questionnaire 

through interviews and secondary data obtained from a wide variety of sources for 

forty-two Portuguese ASOs created between the years 2005 and 2008. 

This thesis has found empirical support for the positive correlation between the 

technological resources (patents, R&D investment, and relationship with home 

institution) and the performance of the ASOs. Similarly, it was also found empirical 

support for the positive correlation between financial resources (equity and public 

subsidies) and the performance of the ASOs. 

Additionally it was found empirical support to explain the relationship between various 

characteristics of the human capital of the founding teams (academic degree, diversity 

of academic training, management and entrepreneurship training, global prior work 

experience in management, business and entrepreneurial and size of founding teams) 

and the performance of the ASOs. In this dimension, although the relationship of 

different variables tested is mainly positive and significant, the size of the teams 

presents contrary results, whereas this relationship is not statistically significant. 

This thesis also found empirical support for the influence of non-financial support 

(support for incubation, consulting support, support to the business plan and proof of 

concept) on the performance of the ASOs. Consultancy support and proof of concept are 

related positively and statistically significant with the performance. The incubation 

support, although having a positive relationship with performance, is not statistically 

significant, and the business plan presents a mixed behavior. 

Keywords: Production and transfer of knowledge, academic entrepreneurship, academic 

spin-off, resources and support, public policies, performance. 

 



Spin-offs Académicas em Portugal 

 

  
xiii 

 
  

INDÍCE GERAL 

AGRADECIMENTOS .................................................................................................................. v 

GLOSSÁRIO DE ABREVIATURAS E TERMOS .................................................................... vii 

RESUMO ..................................................................................................................................... ix 

ABSTRACT ................................................................................................................................. xi 

INDÍCE GERAL ........................................................................................................................ xiii 

ÍNDICE DE FIGURAS .............................................................................................................. xix 

INDICE DE TABELAS ............................................................................................................. xxi 

CAPITULO I - INTRODUÇÃO ................................................................................................... 1 

1. Enquadramento do Tema ................................................................................................. 1 

2. Importância económica e social das ASO .......................................................................... 4 

3. As ASO em Portugal ........................................................................................................... 5 

4. O âmbito da investigação .................................................................................................. 6 

5. Proposta de contributos .................................................................................................... 6 

6. Organização da Tese ......................................................................................................... 7 

CAPÍTULO II – REVISÃO DA LITERATURA ......................................................................... 9 

1. Introdução ......................................................................................................................... 9 

2. A produção de conhecimento e o ensino superior ......................................................... 16 

2.1. O papel tradicional das universidades ........................................................................ 16 

2.2. O novo papel das universidades na economia e na sociedade ................................... 17 

2.3. A “universidade empreendedora” .............................................................................. 19 

3. Transferência e exploração de conhecimento ................................................................ 22 

3.1. O que é tecnologia e transferência de tecnologia ...................................................... 22 

3.2. O processo de transferência de conhecimento .......................................................... 26 

3.3. Mecanismos formais e informais ................................................................................ 27 

3.4. Fatores que influenciam a transferência de conhecimento ....................................... 28 

4. As empresas spin-offs académicas e a transferência de conhecimento ......................... 35 



Spin-offs Académicas em Portugal 

 

  
xiv 

 
  

4.1. A empresa spin-off académica enquanto mecanismo de transferência de 

conhecimento ......................................................................................................................... 35 

4.2. As ASO – Definição do conceito .................................................................................. 37 

CAPÍTULO III – EMPREENDEDORISMO ACADÉMICO ..................................................... 43 

1. Teoria Baseada nos Recursos (TBR) no contexto das ASO .............................................. 43 

1.1. Tipos de recursos no contexto das ASO ...................................................................... 45 

1.2. Atributos dos recursos e vantagem competitiva nas ASO .......................................... 46 

1.3. Recursos e capacidades dinâmicas no contexto das ASO ........................................... 48 

1.4. Teoria Baseada nos Recursos (TBR) e Visão Baseada no Conhecimento (VBC) .......... 50 

2. Teoria do Capital Humano (TCH), no contexto das ASO ................................................. 51 

2.1. Capital humano geral e específico .............................................................................. 53 

2.2. A TCH como quadro explicativo da heterogeneidade de desempenho ..................... 57 

2.3. Capital humano e equipas empreendedoras: dimensão e composição ..................... 58 

2.4. Capital humano e capital social ................................................................................... 59 

3. Outros corpos teóricos complementares........................................................................ 60 

3.1. Teoria do empreendedorismo .................................................................................... 60 

3.2. A teoria do empreendedorismo pelo transbordamento do conhecimento ............... 61 

CAPÍTULO IV - POLÍTICAS E PROGRAMAS PÚBLICOS DE APOIO AO 

EMPREENDEDORISMO ACADÉMICO ................................................................................. 65 

1. Políticas públicas de apoio ao empreendedorismo académico ...................................... 65 

2. Programas públicos de apoio à criação e desenvolvimento de spin-offs académicas.... 67 

2.1. Centros de incubação e parques de ciência e tecnologia ........................................... 69 

2.2. Financiamento ............................................................................................................. 71 

2.3. Consultoria .................................................................................................................. 73 

2.4. A formação em gestão e empreendedorismo ............................................................ 74 

2.5. Apoio à elaboração do plano de negócio .................................................................... 75 

2.6. Apoio à gestão da propriedade intelectual ................................................................. 77 

2.7. Apoio á prova de conceito .......................................................................................... 78 



Spin-offs Académicas em Portugal 

 

  
xv 

 
  

3. Quadro resumo de revisão de literatura ......................................................................... 80 

CAPÍTULO V – MODELO DE ANÁLISE DA INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

DE HIPÓTESTES ....................................................................................................................... 83 

1. Perguntas de investigação .............................................................................................. 83 

2. Modelo de análise ........................................................................................................... 86 

3. Desempenho das ASO ..................................................................................................... 87 

4. Hipóteses de investigação ............................................................................................... 92 

4.1. Recursos tecnológicos ................................................................................................. 93 

4.2. Recursos financeiros ................................................................................................... 94 

4.3. Capital humano ........................................................................................................... 96 

4.4. Apoios não financeiros .............................................................................................. 100 

4.5. Síntese das hipóteses de investigação ...................................................................... 102 

CAPÍTULO VI – METODOLOGIA ........................................................................................ 105 

1. O projeto específico de investigação deste estudo ...................................................... 105 

2. Desenvolvimento do questionário ................................................................................ 107 

3. A construção da amostra e as empresas participantes ................................................ 109 

4. Preparação das entrevistas ........................................................................................... 112 

5. Recolha dos Dados ........................................................................................................ 113 

6. Breve descrição da metodologia estatística a utilizar na análise empírica ................... 114 

CAPÍTULO VII - ANÁLISE PRELIMINAR DA INFORMAÇÃO RECOLHIDA ................ 115 

1. Normalidade .................................................................................................................. 115 

2. Análise fatorial e consistência interna .......................................................................... 118 

2.1. Análise fatorial ao constructo Recursos Tecnológicos .............................................. 118 

2.1.1. Consistência interna .............................................................................................. 120 

2.2. Análise fatorial ao constructo Recursos Financeiros ................................................ 120 

2.2.1. Consistência interna .............................................................................................. 121 

2.3. Análise fatorial ao constructo “Capital Humano” ..................................................... 121 

2.3.1. Consistência interna .............................................................................................. 123 



Spin-offs Académicas em Portugal 

 

  
xvi 

 
  

2.4. Análise fatorial ao constructo “Apoios não financeiros” .......................................... 123 

2.4.1. Consistência interna .............................................................................................. 125 

2.5. Análise fatorial ao constructo “Desempenho” ......................................................... 125 

2.5.1. Consistência interna .............................................................................................. 126 

2.6. Sumário das medidas das variáveis ........................................................................... 126 

CAPÍTULO VIII – DISCUSSÃO DE RESULTADOS ............................................................ 129 

1. Caracterização das respostas/respondentes ................................................................ 129 

1.1. Recursos Tecnológicos .............................................................................................. 130 

1.2. Recursos Financeiros ................................................................................................. 133 

1.3. Capital Humano ......................................................................................................... 134 

1.4. Apoios não financeiros .............................................................................................. 138 

1.5. Desempenho ............................................................................................................. 140 

2. Testes das hipóteses e discussão de resultados ........................................................... 142 

2.1. Recursos tecnológicos ............................................................................................... 142 

2.1.1. Patentes................................................................................................................. 143 

2.1.2. Investimento em I&D ............................................................................................ 143 

2.1.3. Relacionamento com a instituição de origem ....................................................... 144 

2.2. Recursos financeiros ................................................................................................. 145 

2.2.1. Capitais próprios ................................................................................................... 146 

2.2.2. Subsídios públicos ................................................................................................. 146 

2.3. Capital Humano ......................................................................................................... 147 

2.3.1. Grau académico da equipa de fundadores ........................................................... 148 

2.3.2. Diversidade da formação académica .................................................................... 149 

2.3.3. Formação profissional em gestão e empreendedorismo ..................................... 150 

2.3.4. Experiência laboral prévia em qualquer área de atividade ................................... 151 

2.3.5. Experiência laboral prévia no mesmo setor empresarial ...................................... 152 

2.3.6. Experiência laboral prévia em gestão ................................................................... 152 

2.3.7. Experiência laboral prévia na área comercial ....................................................... 153 



Spin-offs Académicas em Portugal 

 

  
xvii 

 
  

2.3.8. Experiência empreendedora anterior ................................................................... 154 

2.3.9. Dimensão da equipa de fundadores ..................................................................... 155 

2.4. Apoios não financeiros .............................................................................................. 156 

2.4.1. Incubação .............................................................................................................. 156 

2.4.2. Consultoria ............................................................................................................ 157 

2.4.3. Plano de negócio ................................................................................................... 158 

2.4.4. Prova de conceito .................................................................................................. 159 

3. Síntese dos resultados................................................................................................... 160 

4. Incidência das políticas públicas nos fatores que influenciam o desempenho das ASO

 162 

4.1. Recursos Tecnológicos .............................................................................................. 162 

4.2. Recursos Financeiros ................................................................................................. 163 

4.3. Capital Humano ......................................................................................................... 164 

4.4. Apoios não financeiros .............................................................................................. 165 

CAPÍTULO IX – CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E INVESTIGAÇÃO FUTURA............... 167 

1. Principais conclusões..................................................................................................... 167 

2. Implicações da pesquisa ................................................................................................ 173 

2.1. Implicações para investigadores académicos em ASO ............................................. 173 

2.2. Implicações para empreendedores académicos ....................................................... 173 

2.3. Implicações para universidades, KTOs, incubadoras ................................................ 174 

2.4. Implicações para os decisores políticos .................................................................... 175 

3. Contribuições ................................................................................................................ 175 

4. Limitações ..................................................................................................................... 178 

5. Sugestões para o prosseguimento da investigação ...................................................... 179 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................... 181 

ANEXOS................................................................................................................................... 203 

Anexo I - Questionário .............................................................................................................. 205 

Anexo II - Guião de entrevista e correspondência trocada com ASO participantes ................. 215 



Spin-offs Académicas em Portugal 

 

  
xviii 

 
  

Anexo III – Programas públicos de apoio à criação e desenvolvimento de novas empresas de 

base tecnológica ........................................................................................................................ 219 

Anexo IV - Diversidade de conceitos e definições de ASO ...................................................... 235 

Anexo V - Estudos sobre NEBT, spin-offs académicas e spin-offs corporativas (amostra e 

métricas) .................................................................................................................................... 237 

Anexo VI - Correlação entre os recursos e capacidades internas e a atividade de start-up das 

universidades ............................................................................................................................. 241 

Anexo VII - Desempenho das ASO: Determinantes e indicadores de desempenho utilizados por 

diversos autores ......................................................................................................................... 243 

 

 

 

 



Spin-offs Académicas em Portugal 

 

  
xix 

 
  

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 - Quadro resumo da revisão da literatura ...................................................................... 82 

Figura 2 - Quadro de análise detalhado e hipóteses da investigação .......................................... 91 

Figura 3 - Design da investigação ............................................................................................. 106 

Figura 4 – Fonte da tecnologia que deu origem à empresa. ...................................................... 131 

Figura 5 – Percentagem de patentes concedidas por área tecnológica ...................................... 132 

Figura 6 – Percentagem das vendas alocadas a I&T em 2012, por número de empresas ......... 132 

Figura 7 – Fontes de financiamento na fase de pré-arranque e arranque por número de empresas

 ................................................................................................................................................... 133 

Figura 8 – Qualificação académica dos fundadores por grau na data de constituição da empresa.

 ................................................................................................................................................... 135 

Figura 9 – Área de conhecimento principal dos fundadores. .................................................... 136 

Figura 10 – Percentagem de anos por tipo de experiência laboral prévia dos fundadores ........ 137 

Figura 11 – Apoios não financeiros .......................................................................................... 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spin-offs Académicas em Portugal 

 

  
xx 

 
  



Spin-offs Académicas em Portugal 

 

  
xxi 

 
  

INDICE DE TABELAS 

Tabela 1 - Síntese das hipóteses: Recursos Tecnológicos ......................................................... 103 

Tabela 2 - Síntese das hipóteses: Recursos Financeiros ............................................................ 103 

Tabela 3 - Síntese das hipóteses: Capital Humano.................................................................... 103 

Tabela 4 - Síntese das hipóteses: Apoios não Financeiros ........................................................ 104 

Tabela 5- Percentagem de respostas .......................................................................................... 111 

Tabela 6 - Análise da normalidade para as variáveis: Recursos Tecnológicos ......................... 116 

Tabela 7 - Análise da normalidade para as variáveis: Recursos Financeiros ............................ 116 

Tabela 8 - Análise da normalidade para variáveis: Capital Humano ........................................ 117 

Tabela 9 - Análise da normalidade para as variáveis: Apoios não Financeiros ........................ 117 

Tabela 10 - Análise da normalidade para as variáveis: Desempenho ....................................... 117 

Tabela 11 - Variância total explicada: Recursos tecnológicos .................................................. 119 

Tabela 12 - Matriz de componente rodada: Recursos tecnológicos .......................................... 119 

Tabela 13 - Consistência interna: Recursos tecnológicos ......................................................... 120 

Tabela 14 - Variância total explicada: Recursos Financeiros ................................................... 120 

Tabela 15 - Matriz de componente rodada: Recursos Financeiros............................................ 121 

Tabela 16 - Consistência interna: Recursos Financeiros ........................................................... 121 

Tabela 17 – Variância total explicada: Capital Humano ........................................................... 122 

Tabela 18 – Matriz de componente rodada: Capital Humano ................................................... 122 

Tabela 19 – Consistência interna: Capital Humano .................................................................. 123 

Tabela 20 - Variância total explicada: Apoios não financeiros ................................................. 124 

Tabela 21 - Matriz de componente rodada: Apoios não financeiros ......................................... 125 

Tabela 22 - Consistência interna: Apoios não financeiros ........................................................ 125 

Tabela 23 – Variância total explicada: Desempenho ................................................................ 126 

Tabela 24 – Consistência interna: Desempenho ........................................................................ 126 

Tabela 25 - Métrica das variáveis ............................................................................................. 127 

Tabela 26 - Distribuição das empresas por área tecnológica .................................................... 129 

Tabela 27 - Distribuição por região de origem.......................................................................... 130 



Spin-offs Académicas em Portugal 

 

  
xxii 

 
  

Tabela 28 – Distribuição da maioria do capital social na data da constitituição e em 2012. .... 130 

Tabela 29 – Grau de novidade da tecnologia ............................................................................ 132 

Tabela 30 – Montante de financiamento em euros angariado em subsídios públicos ao longo do 

ciclo de vida .............................................................................................................................. 134 

Tabela 31 – Importância dos subsídios públicos angariados ao longo do ciclo de vida ........... 134 

Tabela 32 – Empresas com e sem doutorados e pós-doutorados .............................................. 135 

Tabela 33 – Diversidade de formação das equipas de fundadores. ........................................... 136 

Tabela 34 – Distribuição do tamanho das equipas de fundadores ............................................. 138 

Tabela 35 – Horas da formação em gestão, empreendedorismo e outras áreas relacionadas ... 138 

Tabela 36 – Indicadores de desempenho ................................................................................... 141 

Tabela 37 – Correlação entre recursos tecnológicos e desempenho ......................................... 142 

Tabela 38 – Correlação entre recursos financeiros e desempenho ............................................ 145 

Tabela 39 – Correlação entre grau académico das equipas de fundadores e desempenho ........ 148 

Tabela 40 - Desempenho das empresas: Empresas com diversidade e sem diversidade de área de 

conhecimento ............................................................................................................................ 149 

Tabela 41 – Correlação entre as horas de formação em empreendedorismo e gestão e o 

desempenho ............................................................................................................................... 150 

Tabela 42 – Correlação entre experiência laboral prévia e o desempenho ............................... 151 

Tabela 43 – Correlação entre experiência laboral prévia no mesmo setor empresarial e o 

desempenho ............................................................................................................................... 152 

Tabela 44 – Correlação entre experiência laboral prévia em gestão e o desempenho .............. 153 

Tabela 45 – Correlação entre experiência laboral prévia na área comercial e o desempenho .. 153 

Tabela 46 - Desempenho das empresas: Equipas de fundadores com e sem experiência 

empreendedora prévia ............................................................................................................... 154 

Tabela 47 – Correlação entre o número de elementos da equipa de fundadores e o desempenho

 ................................................................................................................................................... 155 

Tabela 48 – Correlação entre apoios institucionais não financeiros e o desempenho ............... 156 

Tabela 49 - Síntese dos resultados: Recursos Tecnológicos ..................................................... 160 

Tabela 50 - Síntese dos resultados: Recursos Financeiros ........................................................ 161 

Tabela 51 - Síntese dos resultados: Capital Humano ................................................................ 161 



Spin-offs Académicas em Portugal 

 

  
xxiii 

 
  

Tabela 52 - Síntese dos resultados: Apoios não Financeiros .................................................... 162 

Tabela 53 - Entidades VPE criadas com o apoio do programa NEOTEC ................................ 220 

Tabela 54 - Distribuição das empresas NEOTEC por área tecnológica .................................... 225 

Tabela 55 - Distribuição das empresas NEOTEC por área geográfica ..................................... 225 

Tabela 56 -distribuição das empresas NEOTEC por sector de atividade .................................. 226 

Tabela 57 - definições de empresa spin-off ............................................................................... 235 

Tabela 58 – Sinopse de alguns artigos relacionados com NEBT, spin-offs académicas e spin-offs 

corporativas ............................................................................................................................... 237 

Tabela 59 – Correlação da atividade start-up com os recursos das instituições de origem ...... 241 

Tabela 60 - Desempenho das ASO: Determinantes e indicadores de desempenho utilizados por 

diversos autores ......................................................................................................................... 243 

 



Spin-offs Académicas em Portugal 

 

  
xxiv 

 
  



Spin-offs Académicas em Portugal 

 

  
1 

 
  

CAPITULO I - INTRODUÇÃO 

1.  Enquadramento do Tema 

Durante vários séculos, uma das tarefas centrais das universidades e outras organizações 

públicas de investigação tem sido a criação de novos conhecimentos através da 

investigação científica e a sua posterior divulgação. Tradicionalmente funcionavam 

como uma “torre de marfim” (Link e Scott, 2005), onde o conhecimento produzido pela 

investigação realizada era divulgado através do ensino e de publicações académicas.  

No entanto, ao longo do tempo o papel das instituições académicas foi-se alterando 

assumindo um papel de crescente importância na sociedade. Fruto da conjugação de 

uma série de fatores, nas últimas décadas, as universidades foram assumindo um 

destaque cada vez maior em qualquer discussão sobre a produção, difusão e conversão 

do conhecimento em valor económico e social. Com efeito, a globalização crescente da 

economia e a intensificação da concorrência, têm vindo a tornar o conhecimento como 

um dos fatores de competitividade nas economias modernas, reforçando o papel das 

instituições responsáveis pela sua produção (Debackere & Veugelers, 2005).  

É neste contexto que surge a denominada “universidade empreendedora”, termo 

cunhado por Etzkowitz (1993) para descrever uma série de mudanças na relação das 

universidades com a sociedade em geral e particularmente da transferência do 

conhecimento para a economia. As universidades foram assumindo gradualmente um 

papel cada vez mais ativo na comercialização direta dos resultados da investigação 

produzida intramuros, tendo surgido novos e diferentes mecanismos de transferência de 

conhecimento para entidades externas. Um desses mecanismos diz respeito à criação de 

novas empresas, para as quais o conhecimento é transferido e que são responsáveis pela 

comercialização e tradução do conhecimento criado em valor económico.  

Este tipo de mecanismo que podemos enquadrar no fenómeno que denominamos de 

“empreendedorismo académico” tem vindo a ganhar maior atenção, tanto em termos de 

investigação académica como em termos políticos (Delapierre et al., 1998; Elorz, 2003; 

Grinstein & Goldman, 2006; Grilli, 2014) em parte devido à evolução do papel da 

universidade nos sistemas nacionais de inovação, e da maior importância da 

denominada "terceira missão" das universidades, que lhes atribui um papel mais ativo e 

direto no desenvolvimento económico e social, para além da tradicional missão de 

investigação e ensino (Etzkowitz et al., 2000; Etzkowitz, 2003). 

Embora o empreendedorismo académico seja um fenómeno que tem existido ao longo 

da história, só recentemente tem assumido um lugar de destaque nas agendas políticas 

dos governos tendo levado os poderes públicos a olhar para as universidades como 

atores importantes na dinâmica das regiões onde estão implantadas, dada a sua 

capacidade de criar conhecimento, atrair empresas para se instalarem no seu ambiente e 

fomentar a criação de algum emprego qualificado através da criação de novas empresas 

(Jones-Evans et al. 1999; Meyer et al., 2011). 
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Vários estudos têm fornecido informação importante sobre o empreendedorismo 

académico utilizando a universidade como unidade de análise (Locket & Wright, 2005; 

O’Shea et al., 2005), mas estudos sobre a forma como as universidades e as políticas 

públicas contribuem para o desenvolvimento de spin-offs têm sido bastante escassos. 

Segundo Locket e Wright (2005) há necessidade de mais pesquisas que mostrem a 

relação entre as atividades de comercialização de conhecimento e as capacidades e 

rotinas das universidades necessárias para facilitar a formação de novas empresas.  

Estas novas empresas que denominamos de spin-offs académicas (ASO – Academic 

Spin-off, sigla utilizada por alguns autores na língua inglesa e que doravante 

adotaremos) são o tema desta tese. Trata-se de um dos mecanismos mais eficazes de 

transferência de conhecimento das universidades para a economia e a sociedade mas 

relativamente pouco estudado e que que necessita de ser melhor compreendido.  

Para efeitos desta tese as ASO são consideradas novas empresas criadas por estudantes 

investigadores e professores com o objetivo de explorar comercialmente o 

conhecimento, tecnologia ou resultados de investigação desenvolvidos pelos próprios na 

sua atividade de investigação na universidade, financiada por fundos públicos. 

Trata-se de uma categoria de empresas com algumas especificidades próprias 

nomeadamente: a independência, pequena dimensão, juventude, elevada qualificação 

académica dos seus fundadores, um forte e sistemático investimento em I&D, a aposta 

na inovação, em alguns casos elevadas necessidades de capital na fase inicial de 

desenvolvimento e muito especialmente a sua ligação aos centros de produção de 

conhecimento como sejam as universidades, outras Instituições de Ensino Superior ou 

outros Centros de I&D (Ensley & Hmieleski, 2005; Colombo & Grilli, 2005; Clarysse 

et al., 2011; Ganotakis, 2012). 

Apesar da grande diversidade de estudos no campo do empreendedorismo académico as 

ASO são um fenómeno ainda pouco estudado e pouco conhecido tanto em termos 

internacionais como, particularmente, em termos nacionais.  

Trata-se de um fenómeno complexo, multidimensional, de elevado risco e influenciado 

por fatores de natureza diversa onde se incluem fatores relacionados com a produção 

transferência de conhecimento, o financiamento, a constituição das equipas de 

fundadores, ou os apoios disponibilizados pela instituição de origem, entre outros. O 

caminho que as ASO têm que percorrer entre a fase de investigação e a entrada no 

mercado comporta uma grande diversidade de desafios e de riscos e tem merecido 

pouca atenção por parte dos investigadores.  

De entre os desafios que têm que enfrentar um dos mais importantes é assegurar os 

recursos adequados para o seu desenvolvimento, nomeadamente os recursos 

tecnológicos e financeiros. No que se refere aos primeiros, a natureza inovadora das 

tecnologias com que muitas destas empresas têm que lidar, o processo de 

desenvolvimento dessas tecnologias e a sua tradução em novos produtos comerciais é 

um processo complexo e com elevado grau de incerteza quanto ao seu sucesso (Lee et 

al., 2001; Zheng et al., 2010; Clarysse et al., 2011). No entanto, a relevância desses 
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produtos em termos de inovação e impacto económico e social, pode levar os governos 

e outras entidades a apoiar esse processo. No que concerne ao acesso a recursos 

financeiros, a literatura identifica-os como uma das dificuldades mais comuns que tende 

a assumir maior intensidade no caso das ASO de base tecnológica, especialmente 

quando o tipo de tecnologia/produto têm que enfrentar ciclos mais longos de 

desenvolvimento e de entrada no mercado, ou seja, de efetivação das primeiras vendas. 

A dificuldade em identificar os mecanismos mais adequados de financiamento e 

assegurar a angariação dos meios financeiros que ajudem a sobrevivência da ASO e a 

sua sustentabilidade será uma das maiores dificuldades dos empreendedores no 

processo de criação e desenvolvimento das ASO (Davidsson & Klofsten 2003; Hindle 

& Yencken 2004; Brinckmann et al. 2011). 

Os decisores públicos e os gestores universitários conscientes destas dificuldades têm 

também desenhado e implementado programas nesta área com o objetivo de mitigar este 

risco, cujo racional da intervenção assenta em grande medida nas falhas de mercado.  

Em segundo lugar, surge o desafio da composição e qualificação das equipas 

fundadoras, que frequentemente asseguram a gestão das ASO nos primeiros anos de 

vida. O sucesso empresarial não se limita à disponibilidade de recursos físicos e 

financeiros, dependendo também dos recursos humanos e muito especialmente das 

equipas de gestão de topo (Ensley & Hmieleski, 2005; Park, 2005; Amason et al., 2006; 

West & Noel, 2009; Taheri & Van Geenhuizen, 2011, Ganotakis, 2012; Grilli, 2014). 

Assegurar a diversidade de competências e capacidades necessárias (de gestão, técnicas 

e comerciais) será uma condição necessária, embora não suficiente para o êxito da nova 

empresa. Também neste caso, os programas públicos tendem a definir alguns requisitos 

nas regras de candidatura e seleção de projetos com a finalidade de minimizar este risco 

e, por essa via indireta, contribuir para uma melhoria do seu desempenho. 

O terceiro desafio prende-se com a entrada das ASO no mercado. Para além dos 

recursos e da equipa de gestão, as ASO têm que encontrar um ajuste entre sua oferta de 

produtos e/ou serviços, por um lado, e as necessidades dos clientes, por outro, como 

forma de garantir retornos sustentáveis (Auerswald & Branscomb, 2003; Bradley et al. 

2013). Este risco é tanto maior, quanto tradicionalmente o ambiente onde as ASO tem a 

sua génese (a universidade) difere fortemente do ambiente comercial, em que a grande 

maioria dos ASO têm que operar (Manigart et al., 1996). Como resultado, os cientistas 

envolvidos no desenvolvimento das spin-offs podem não estar familiarizados com as 

especificidades e os desafios impostos por um ambiente comercial. A resposta da parte 

dos decisores públicos (governo ou universidades) a este risco tem passado pela criação 

de estruturas de apoio, nomeadamente gabinetes de apoio á transferência de tecnologia e 

ao empreendedorismo (KTO – Technology Transfer Office, sigla utilizada na linguagem 

anglo-saxónica que doravante adotaremos), incubadoras de empresas e um leque de 

serviços associados onde se podem incluir o apoio á prova de conceito, o apoio à 

elaboração de plano de negócio, o apoio à incubação e o apoio de consultoria. 

A identificação dos principais desafios e dificuldades das ASO levou-nos a centrar este 

estudo nos principais fatores que podem influenciar o desempenho das ASO e 
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complementarmente tentar compreender se as políticas públicas têm em conta esses 

fatores.  

2. Importância económica e social das ASO 

A questão central sobre a relevância económica e social das ASO será a de perceber 

como podem contribuir para as economias locais e regionais onde se inserem (Grandi & 

Grimaldi, 2005).  

As ASO são um importante mecanismo de transferência de conhecimento mas a sua 

taxa de sobrevivência/desempenho é baixa (mesmo que comparativamente com outras 

empresas seja mais alta). Sendo um reduzido número de empresas e permanecendo, na 

sua grande maioria pequenas empresas, o seu contributo quer para a criação de emprego 

quer para o crescimento económico é reduzido.  

Significa isto que o contributo das ASO em termos económicos e sociais é importante 

não tanto pelos empregos criados mas como um importante mecanismo de conversão de 

conhecimento produzido nas universidades em novos produtos e serviços 

posteriormente comercializados no mercado (Agrawal & Henderson, 2002). Para além 

deste contributo direto podem ainda ter alguma relevância na disseminação de novo 

conhecimento para outros atores, nomeadamente outras empresas (Colombo et al., 

2010), para aumentar a diversificação do tecido empresarial e o avanço tecnológico de 

uma região (Chrisman et al., 1995) ou para apoiar a constituição de clusters regionais 

de empresas de alta tecnologia (Conceição & Heitor, 1999; Maine et al., 2010). 

Nos seus estágios iniciais, este tipo de empresas tendem a localizar-se perto das 

organizações de origem, o que as torna muito úteis para o desenvolvimento da economia 

local (Di Gregorio & Shane, 2003). Para além da criação de algum emprego, na maioria 

dos casos altamente qualificado, como licenciados, mestrados ou doutorados (Rogers et 

al., 2001; Mosey & Wright, 2007) podem contribuir com uma pequena proporção de 

riqueza adicional nas regiões onde estão inseridas (Di Gregorio & Shane, 2003; Zhang, 

2009).  

Adicionalmente estas ligações com as suas organizações de origem ajudam criar novos 

conhecimentos e tecnologias, muitas vezes em programas conjuntos de pesquisa (Autio 

& Yli-Renko, 1998), contribuindo para a valorização da imagem da região e, 

posteriormente podem aumentar a atratividade em relação a outras empresas que podem 

vir a instalar-se na sua proximidade (Maine et al., 2010). São estes aspetos sinergéticos 

que têm levado vários governos, um pouco por todo o lado a formular políticas e 

programas públicos de apoio à sua criação e desenvolvimento. 

Aguirre et al. (2006) sintetizaram o papel das ASO nos seguintes termos: (1) facilitam o 

trabalho conjunto e a colaboração entre os investigadores e entre estes e as empresas 

externas; (2) contribuem para que o conhecimento gerado a partir da educação seja 

transferido e aplicado em empresas externas; (3) maximizam o desempenho dos 

recursos de investigação universitários; (4) motivam os investigadores a responder aos 

pedidos das empresas e da sociedade, (5) criam empregos para os alunos e outros 
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membros da universidade; (6) ajudam a desenvolver clusters regionais de alta 

tecnologia; e, (7) são um meio importante para abrir e reforçar as relações com redes 

internacionais. 

Em síntese, podemos afirmar que mesmo tendo um impacto reduzido em termos de 

criação de emprego e de crescimento económico, as ASO são importantes porque 

podem ser um dos mecanismos de transferência de conhecimento mais eficazes, 

relativamente pouco estudado e que que necessita de ser melhor compreendido. 

3. As ASO em Portugal 

Apesar do crescente interesse por este tipo de empresas em Portugal, com especial 

incidência na última década, regista-se ainda uma grande escassez de estudos e um 

grande desconhecimento sobre este fenómeno e as suas diferentes dimensões. No que se 

refere ao número de ASO em Portugal, a perceção geral é que têm aumentado bastante 

nos últimos anos embora não existam dados que permitam confirmar nem o seu número 

nem a sua taxa de crescimento. Até à data do início dos trabalhos de recolha de dados 

para a realização deste estudo apenas conseguimos identificar uma base de dados com 

alguma informação organizada (base de dados da ADI (Agência de Inovação) associada 

ao programa NEOTEC
1
).  

Perante esta escassez de informação ainda empreendemos algum esforço na criação de 

uma base de dados de ASO tendo sido consultados alguns gabinetes de apoio à 

transferência de conhecimento e de apoio ao empreendedorismo de algumas 

universidades (Universidades de Aveiro, do Minho, de Coimbra e do Algarve), e três 

incubadoras de base tecnológica (Biocant, SpinPark e Insituto Pedro Nunes) com o 

objetivo de identificar spin-offs académicas que correspondessem a uma definição 

consensual. 

Pudemos verificar, desde logo, que não havia um entendimento comum sobre a 

definição de ASO. Esta falta de consenso associada à elevada dispersão das fontes de 

dados e de lacunas da informação disponibilizada por estas entidades impediu a 

concretização dessa tarefa.  

Mais recentemente a UTEN (University Technology Enterprise Network), programa 

que foi criado em 2007 pelo Governo Português e o IC
2
 Institute da Universidade do 

Texas em Austin (UT Austin) para promover a transferência de conhecimento 

apresentou um estudo em que utiliza uma base de dados de ASO criada a partir das 

instituições parceiras desta rede, mas que ainda não se encontrava disponível à data da 

recolha de dados. Também neste caso a maior dificuldade encontrada, segundo as 

investigadoras responsáveis pela sua elaboração, teria sido a falta de consenso quanto ao 

conceito de ASO. Constataram que o conceito variava bastante entre as entidades da 

rede tendo optado por um conceito bastante abrangente para ultrapassar essa 

dificuldade. Definiram ASO como empresas criadas a partir de conhecimento científico 

                                                           
1
 NEOTEC – programa público lançado em 2005 pela UMIC e gerido pela ADI que tinha por finalidade 

facilitar a transferência de conhecimento das instituições do Sistema Científico Nacional para o mercado, 

através da criação de novas empresas. 
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ou técnico gerado dentro das universidades. Este conceito de ASO é bastante mais 

abrangente que o adotado nesta tese pois, no conceito por nós adotado, não basta que o 

conhecimento tenha sido criado na universidade mas também que o seu criador seja o 

fundador da nova empresa e membro da universidade à data da criação da ASO. Em 

2012 estas investigadoras tinham identificado 309 ASO entre os associados da UTEN. 

No entanto, num estudo realizado logo em 2013, vinte e três destas ASO já tinham 

cessado a atividade (Teixeira e Grande, 2013). Esta instabilidade resultante do natural 

aparecimento de novas ASO e da cessação de atividade de outras é também uma 

dificuldade identificada pelas citadas investigadoras na manutenção de uma base de 

informação atualizada e de boa qualidade. 

4. O âmbito da investigação 

O estudo dos principais fatores que podem influenciar o desempenho das spin-offs 

académicas é o foco central desta tese.  

Assumindo que as condições base para que as ASO possam surgir estarão associadas à 

presença de fortes instituições produtoras de conhecimento e do seu relativo empenho 

em promover a transferência de conhecimento através de start-ups que sejam spin-offs 

das suas atividades de I&D, este estudo foca-se nos fatores que podem influenciar o 

desempenho destes mesmos spin-offs (ASO) ao longo dos seus estágios iniciais. Em 

complemento, estamos também interessados em melhorar a compreensão de como as 

universidades e em particular as políticas públicas de apoio ao empreendedorismo (ou 

políticas públicas especificas de apoio a ASO, quando as houver) incidem sobre estes 

mesmos fatores que influenciam positivamente e melhoram o desempenho das ASO. 

5. Proposta de contributos  

Este estudo foi desenvolvido com base num quadro teórico que fundamenta as 

conjeturas e os resultados obtidos. Na base desse quadro teórico esteve a teoria baseada 

em recursos, a teoria do capital humano e a teoria do empreendedorismo. Numa 

abordagem abrangente é tentada a integração de conhecimentos sobre os efeitos dos 

recursos tecnológicos e financeiros, o capital humano e apoios públicos no desempenho 

das ASO. Esta abordagem não pretende integrar todos os aspetos relevantes em relação 

ao processo de desenvolvimento das ASO, procurando antes apresentar uma visão 

ampla dos principais fatores que influenciam o desempenho das empresas criadas e o 

papel dos apoios públicos nesse desempenho. Mais especificamente, este estudo tem 

como objetivo contribuir para: 

 Compreender quais as influências dos recursos tecnológicos, financeiros e 

humanos no desempenho das ASO; 

 Compreender a contribuição dos programas e instrumentos de apoio públicos na 

melhoria do desempenho das ASO caso incidam sobre os fatores que podem 

influenciar esse mesmo desempenho. 
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6. Organização da Tese  

Esta tese está organizada em nove capítulos. No primeiro capítulo introdutório é feito o 

enquadramento do tema, apresentada a relevância económica e social das ASO que 

justificam o interesse do objeto deste estudo, o foco do estudo, a proposta de contributos 

e a organização da tese.  

O capítulo II é dedicado à revisão da literatura relevante. Num ponto introdutório é feita 

uma revisão geral sobre o empreendedorismo académico com base em cinco position 

papers. Nos pontos a seguir são desenvolvidos os temas da produção, transferência e 

exploração de conhecimento, focando a evolução do papel das universidades e do 

ensino superior na sociedade, o processo, mecanismos e fatores que influenciam a 

transferência de conhecimento, o papel dos investigadores, as estruturas de apoio bem 

como o papel desempenhado pelas spin-offs académicas enquanto mecanismo de 

transferência de conhecimento. Discutiremos ainda o conceito de ASO. 

No capítulo III é apresentado o contexto teórico que enquadra o fenómeno do 

empreendedorismo académico mais focado na criação e desempenho das ASO de base 

tecnológica nos primeiros anos de vida. Esse quadro teórico inclui três abordagens que 

se complementam na explicação dos fatores relevantes que podem influenciar a criação 

de ASO e o seu desempenho: a teoria baseada em recursos (TBR); Teoria do Capital 

Humano (TCH); e, Teoria do Empreendedorismo (TE).  

No capítulo IV serão discutidos alguns aspetos de política pública relacionados com os 

apoios a este tipo de empresas desde a incubação, consultoria, apoio à elaboração do 

plano de negócios, financiamento, entre outros. São também discutidos apoios 

disponibilizados pelas universidades e alguns programas públicos de apoio nacionais e 

internacionais. 

No capítulo V será apresentado o modelo de análise de investigação bem como o 

desenvolvimento das hipóteses que foram deduzidas da literatura previamente revista. 

São ainda abordados os aspetos teóricos relacionados com o desempenho das empresas, 

especialmente focado nos indicadores mais utilizados para medir o desempenho nas 

novas empresas de base tecnológica e na forma como esses indicadores têm vindo a ser 

utilizados. 

No capítulo VI será apresentada a metodologia incluindo a justificação da opção 

metodológica adotada, o design da investigação, o desenvolvimento e aplicação do 

questionário bem como os modos de recolha de dados. A abordagem adotada é um 

projeto de métodos mistos, onde uma parte qualitativa de recolha de dados e 

informações diversas precede a aplicação de um questionário de cariz quantitativo.  

O capítulo VII incluirá a análise preliminar da informação recolhida com o intuito de 

avaliar a qualidade dos dados, agrupar informação e testar a fiabilidade dos mesmos. 

Assim, foi testada a normalidade aproximada das variáveis visto ser um dos requisitos 

requeridos pelos testes paramétricos, que serão maioritariamente utilizados neste estudo. 

Foi também utilizada a técnica análise fatorial exploratória sobre a matriz das 

correlações, com extração dos fatores pelo método das componentes principais com o 
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intuito agrupar itens do questionário em variáveis não diretamente observáveis. Para 

testar a robustez destes novos constructos foi feita a análise de consistência interna para 

testar a fiabilidade das componentes extraídas.   

No capítulo VIII serão discutidos os resultados da investigação empírica e comparados 

com a literatura existente. Esta discussão seguirá a mesma lógica e arranjo do modelo 

de análise que é apresentado no capítulo V sendo subdividida nas quatro dimensões aí 

definidas 

No capítulo IX apresentaremos as principais conclusões do trabalho propondo um 

quadro de análise interpretativo resultante da revisão bibliográfica e da análise e 

discussão dos resultados empíricos, visando responder às questões essenciais da 

investigação.  

Serão também apresentados os contributos essenciais deste trabalho para as diferentes 

partes interessadas no processo de desenvolvimento de ASO, explicitando ainda as suas 

limitações e recomendações para investigação futura. 

Finalmente será apresentada a bibliografia e os anexos. 

O anexo I contém o questionário realizado às empresas. 

O anexo II contém o guião de entrevista de aplicação do questionário bem como a 

correspondência eletrónica trocada com as empresas da amostra. 

O anexo III contém a descrição de alguns programas públicos de apoio às novas 

empresas de base tecnológica, nacionais e internacionais. A título de exemplo 

apresentaremos ainda, em detalhe, o programa Neotec, programa público de apoio à 

criação e desenvolvimento de novas empresas de base tecnológica (NEBT) com origem 

no ensino superior e na investigação. Serão apresentadas as regras de acesso ao 

programa, a estruturação por fases, os destinatários, as despesas elegíveis, o 

financiamento bem como as regras de avaliação. 

O anexo IV contém um quadro síntese de definições de NEBT e de ASO utilizadas por 

alguns autores e organizações internacionais. 

O anexo V contém uma síntese de alguns estudos empíricos sobre as novas empresas de 

base tecnológica, alguns dos quais estabelecem uma comparação entre as NEBT com 

origem na universidade e nas empresas. 

O anexo VI apresenta uma tabela com as conclusões a que chegaram diversos estudos 

quanto à relação entre os recursos e capacidades das universidades e a atividade start-

up. 

No anexo VII são apresentados alguns estudos sobre os determinantes e indicadores de 

desempenho utilizados por diversos autores. 
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CAPÍTULO II – REVISÃO DA LITERATURA  

1. Introdução   

Com o intuito de enquadrar a revisão da literatura iremos, em primeiro lugar, destacar 

cinco trabalhos (position papers) que traçaram um panorama geral do campo do 

empreendedorismo académico e que, em nosso entender, se sobrepõem em alguns 

aspetos e se complementam noutros. Trata-se dos trabalhos de Djokovic e Souitaris 

(2008), Yusof e Jain (2010), Rothaermel et al., (2007), Lockett et al. (2005) e O’Shea et 

al. (2004). Nos pontos a seguir aprofundaremos a revisão de literatura mais diretamente 

relacionada com o âmbito de investigação desta tese, nomeadamente o papel das 

universidades na produção, transferência e exploração de conhecimento, o papel das 

ASO enquanto mecanismo de conversão de conhecimento e os fatores que podem 

influenciar o desempenho das ASO.  

Os autores acima referidos mostram, num extenso estudo de revisão bibliográfica sobre 

o empreendedorismo académico, a crescente importância do fenómeno das spin-offs 

académicas em todo o mundo e a crescente atenção dos investigadores pelo fenómeno, 

aferido pelo número de artigos publicados, especialmente a partir dos anos noventa 

século passado.  

Em primeiro lugar apresenta-se a abordagem de Djokovic e Souitaris (2008) que da 

análise de 102 artigos sobre empreendedorismo académico agregaram a investigação em 

três níveis, de acordo com a unidade de análise: (1) estudos de nível macro sobre o 

papel do governo e da indústria em processos de spin-off, incluindo formas de apoiar a 

criação e desenvolvimento de ASO como mecanismo para transferir conhecimento para 

o mercado, bem como sobre a eficácia dos apoios dos governos e o tipo de tecnologias 

e/ou invenções que frequentemente são mais propensas a ser comercializadas com 

sucesso através das ASO; (2) estudos de nível meso sobre o papel das universidades no 

processo de transferência de conhecimento, tais como as formas de incentivar a criação 

e desenvolvimento de ASO entre os académicos, avaliação da sua eficácia como 

mecanismo de transferência de conhecimento e determinantes da universidade para o 

desenvolvimento de spin-offs; (3) estudos de nível micro sobre empreendedores 

individuais e equipas de fundadores de ASO, focando principalmente o papel do capital 

humano e social no seu desempenho.  

Como veremos no capítulo V este estudo incide especialmente sobre o terceiro nível 

sem deixar de abordar alguns aspetos importantes dos restantes níveis. 

Em segundo lugar, a abordagem de Yusof e Jain (2010) que através da análise de 72 

artigos dividiram as áreas de investigação no âmbito do empreendedorismo académico 

em três categorias, nomeadamente: (1) a universidade empreendedora; (2) o 

empreendedorismo académico; e, (3) a transferência de conhecimento universitário.  

Na primeira categoria são agregados estudos sobre questões de nível institucional, como 

a política para o ensino superior (Gibb & Hanon, 2006), o modelo da tripla hélice 



Spin-offs Académicas em Portugal 

 

  
10 

 
  

(Etzkowitz & Leydesdorf, 1995; Etzkowitz et al., 2000;), as políticas nacionais e de 

desenvolvimento socioeconómico (Etzkowitz & Klofsten, 2005; Wennekers, 2009). 

Na segunda categoria os estudos são, em geral, publicados em revistas de 

empreendedorismo e de negócios. Os autores nesta categoria são predominantemente da 

área de gestão na sua relação com o empreendedorismo e centram-se nos resultados do 

mesmo tais como os mecanismos de comercialização do conhecimento entre os quais 

ressalta a criação de spin-offs como mecanismo de conversão e exploração do 

conhecimento (Klofsten & Jones-Evans, 2000; Colombo & Delmastro, 2002; Powers & 

McDougall, 2005; Ganotakis, 2012) ou a identificação dos fatores facilitadores e das 

barreiras ao empreendedorismo académico (Laukkanen, 2003; Audretsch et al., 2005; 

Locket & Wright, 2005; Klofsten, 2005; Carlsson et al., 2009). 

A terceira categoria engloba a transferência de conhecimento, área onde se regista um 

maior número de estudos em comparação com as duas categorias anteriores, abrangendo 

questões sobre os antecedentes e as consequências da transferência de conhecimento. 

No que se refere aos antecedentes são estudados, por exemplo, a tradição experiência e 

cultura da universidade, os recursos internos, as políticas universitárias para a 

transferência de conhecimento (O’Shea et al., 2005), aspetos que serão objeto de 

revisão mais detalhada mais adiante no ponto 3 deste capítulo. No campo das 

consequências da transferência de conhecimento estão incluídos estudos sobre a 

comercialização da investigação através de patenteamento, licenciamento, ou criação de 

spin-off, bem como estudos sobre os diferentes contextos, nomeadamente o contexto 

individual, abrangendo os papéis dos agentes individuais, tais como cientistas e agentes 

de transferência de tecnologia, o contexto institucional, que inclui parques de ciência e 

incubadoras, e, o contexto organizacional que envolve o desenho organizacional, 

processos e incentivos (Phan & Siegel, 2006). 

A terceira abordagem é a de Rothaermel et al., (2007) que analisaram 173 trabalhos 

publicados em diversas revistas académicas entre 1981 e 2005 focados em qualquer 

aspeto que estivesse relacionado com o empreendedorismo académico. Apesar de a 

análise cobrir um período de 25 anos sublinham que a maioria dos estudos foram 

publicados nos últimos 5 anos. Ou seja, dos 173 artigos analisados, 127 foram 

publicados entre 2000 e 2005 facto que atribuem ao crescente interesse que o tema tem 

vindo a despertar junto da academia, mas também ao aparecimento de revistas 

académicas ou edições especiais focadas no empreendedorismo, como já foi 

anteriormente sublinhado.  

Apesar dos artigos analisados estarem distribuídos por 28 “Journals”, 72% dos artigos 

foram publicados em apenas 5 sendo que a “Research Policy” publicou a maioria (47 

artigos ou 27%), seguida do “Journal of Technology Transfer” (32 artigos ou 18%), 

“Technovation” (18 artigos ou 10%), em terceiro, “Journal of Business Venturing” (16 

artigos ou 9%) em quarto e o “Management Science” (13 artigos ou 8%) em quinto 

lugar. 

Da análise aos 173 artigos emergiram 4 grandes áreas, a saber: 
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(1)  Em primeiro lugar, de forma similar a Yusof e Jain (2010), surge a universidade 

empreendedora (86 artigos), concentrando-se principalmente sobre os fatores 

que promovem ou impedem as universidades para desenvolver o terceiro pilar 

de atividades (para além dos papéis tradicionais de pesquisa e educação). Os 

estudos nesta área abrangem os sistemas de incentivos, o status, a localização, 

cultura, agentes intermediários, experiência e identidade das universidades. 

Outros focam as características e funções do corpo docente e a natureza da 

tecnologia a ser comercializada. Para além destes tópicos internos outros estudos 

evidenciam a importância dos fatores externos que influenciam o 

empreendedorismo universitário tais como a indústria envolvente (Gulbrandsen 

& Smeby, 2005), as políticas governamentais (Mowery et al., 2001; Jacob et al., 

2003), ou as condições transnacionais, nacionais, regionais e locais (Friedman & 

Silberman, 2003). 

(2) A segunda área de estudos incide sobre a produtividade das organizações de 

transferência de conhecimento e do seu papel no contributo da universidade para 

o desenvolvimento económico (16 artigos). Os Gabinetes de Transferência de 

Conhecimento/Tecnologia (KTO) têm estado no centro das atenções da 

investigação, porque são muitas vezes considerados como a “porta de entrada” 

formal entre a universidade e a indústria (Rothaermel et al., 2007). A maioria 

das atividades empreendedoras concentram-se à volta dos outputs comerciais, 

nomeadamente número de licenças comercializadas e respetivas receitas de 

licenciamento, participações no capital de spin-offs, o número de patentes 

registadas e concedidas e a eficiência na geração de novas patentes. Os fatores 

que têm sido identificados como importantes para explicar a produtividade dos 

KTO incluem, a estrutura de recursos humanos, os diferentes mecanismos de 

transferência de tecnologia, os professores, a política universitária e os fatores 

ambientais.  

Os estudos revelam que a escolha da estrutura organizacional, o grau de 

autonomia, os incentivos e estratégia de comercialização influenciam o 

desempenho dos KTO (Bercovitz et al., 2001; Feldman et al., 2002; Markman et 

al., 2005). Outros estudos fornecem uma visão sobre como as estruturas dos 

KTO e como as atitudes dos seus funcionários desempenham um papel 

importante na formação de sistemas formais e informais de transferência de 

conhecimento (Feldman et al., 2002; Shane, 2002). Outros aspetos que têm 

merecido atenção dos investigadores são, por exemplo, a fase de maturidade da 

tecnologia (Thursby et al., 2001; Markman et al., 2005), ou os recursos tangíveis 

e intangíveis da universidade, tais como o apoio às atividades de I&D, (Siegel et 

al., 2003b). 

(3) O terceiro corpo de estudos recai sobre a criação de novas empresas (start-up), 

com diversas vertentes de investigação subjacente, tais como a comparação de 

universidades no domínio dos padrões utilizados no processo de criação e do 

número de ASO criadas, fatores que influenciam a criação e o desempenho 

relativo das ASO, os tipos de spin-offs, o processo de criação e desenvolvimento 
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de ASO, o papel das equipas de fundadores e o papel das redes (de investigação, 

de inovação, redes empresariais, de acesso a financiamento, etc.) na criação e 

desenvolvimento das ASO (42 artigos).  

No que se refere à comparação entre universidades, os estudos concentram a sua 

atenção na contribuição das políticas universitárias e na utilização dos recursos 

no processo de criação de ASO e no seu relativo desempenho. Alguns autores 

atribuem o sucesso no desempenho das ASO à qualidade dos recursos humanos, 

(isto é, do corpo docente, da equipa fundadora e do pessoal do KTO), à 

qualidade da investigação e à disponibilidade de financiamento quer seja da 

própria universidade, de outras empresas, de business angels ou capitais de risco 

(Shane & Stuart, 2002; Link & Scott, 2005; Lockett & Wright, 2005; O'Shea et 

al., 2005). As medidas de empreendedorismo universitário mais utilizadas para 

estabelecer comparações entre as universidades são a quantidade de novas 

empresas criadas, o seu desempenho relativo (capital angariado, sobrevivência, a 

receita, o crescimento) e os seus atributos (características das equipas 

fundadoras, localização, tipo de empresas).  

No que concerne aos fatores que podem influenciar a criação e o desempenho 

relativo das spin-offs académicas, os estudos apontam a política universidade, os 

investigadores, os escritórios de transferência de tecnologia, a tecnologia 

subjacente, os investidores, as equipas de fundadores, as redes em que 

universidade e os investigadores estão inseridos, e as condições externas onde se 

enquadram.  

Quanto aos tipos de spin-off, a investigação tem explorado várias tipologias com 

base em diferentes classificações. Por exemplo, com base no objeto da 

transferência os spin-offs são classificados em "Só, a tecnologia", "tecnologia e 

pessoal" e "apenas o pessoal" (Carayannis et al., 1998; Nicolaou & Birley, 

2003). Com base nas suas atividades de negócios e necessidades de recursos, os 

spin-offs são categorizados como "consultoria", "licenciamento de propriedade 

intelectual", "software ", "produto" e "a criação de infraestrutura" (Druilhe & 

Garnsey, 2004).  

Outro importante tópico prende-se com o processo de formação das spin-offs 

académicas (descrito tipicamente através de um certo número de fases) e com a 

sua evolução (Roberts & Malonet, 1996; Ndonzuau et al., 2002; Vohora et al., 

2004).  

Ndonzuau et al. (2002) identificaram quatro fases principais: (1) a geração de 

ideias de negócio a partir da investigação; (2) a modelização das ideias e a 

transformação num projeto de negócio; (3) o lançamento da empresa; (4) o 

fortalecimento da empresa na criação de valor económico. Vohora et al. (2004) 

de forma idêntica, identificaram também quatro estágios a que, as ASO são 

submetidas durante processo de criação e desenvolvimento: (1) fase de 

investigação; (2) fase de enquadramento da oportunidade; (3) pré-organização; 

e, (4) reorientação.  
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Finalmente, ainda dentro deste terceiro tópico Rothaermel et al. (2007), referem 

uma linha de investigação relacionada com o papel das equipas de fundadores de 

spin-offs académicas especialmente na explicação dos diferenciais de 

desempenho. Questões como a afiliação dos fundadores com as instituições de 

origem (Ensley & Hmieleski, 2005), educação, perfil e experiência do negócio 

(Colombo & Delmastro, 2002; Nicolaou & Birley, 2003; Clarysse & Moray, 

2004; Ganotakis, 2012) ou a diversidade de formação e experiência prévias das 

equipas (Ensley & Hmieleski, 2005), são assuntos com alguma escassez de 

estudos facto que nos levou a explorar alguns destes aspetos na presente tese. 

(4) O contexto é a quarta grande área de estudos no campo do empreendedorismo 

académico, incluindo redes de inovação, parques tecnológicos, incubadoras e 

localização geográfica (29 artigos). 

No que concerne às redes de inovação, diversos estudos têm produzido 

evidências de que estas redes são benéficas para a produtividade geral da 

empresa, capacidade de I&D e de outputs de I&D (Murray, 2004; Lofsten & 

Lindelof, 2005). Além disso, o envolvimento em redes de inovação aumenta a 

inserção da empresa em redes sociais e melhora a sua capacidade de 

sobrevivência (Lockett et al., 2003; Murray, 2004).  

O segundo elemento do contexto refere-se aos parques de ciência e tecnologia, 

tentando responder a questões relacionadas com o seu impacto sobre o 

desempenho das firmas instaladas, bem como sobre a missão das universidades 

afiliadas. No que se refere ao primeiro tópico os estudos realizados não 

encontraram evidências convincentes de que a instalação em parques de ciência 

contribua de forma significativa para o desempenho das empresas (Westhead & 

Storey, 1994; Lindelof & Lofsten, 2003). Quanto ao impacto dos parques 

científicos na missão da universidade alguns estudos existentes evidenciam uma 

fraca ligação entre ambos, ou seja, a existência de um parque ou a sua ausência 

tem baixa influência sobre a missão da universidade nas diversas vertentes, quer 

no ensino e investigação, quer na comercialização de conhecimento (Link & 

Scott, 2003).  

O terceiro aspeto do contexto ambiental prende-se com as incubadoras de 

empresas de base tecnológica que sejam propriedade ou participadas pelas 

universidades. A literatura mostra que os estudos têm tentado responder a 

perguntas relativas ao seu efeito sobre o desempenho das empresas incubadas, 

nomeadamente no que se refere à disponibilidade de serviços de apoio (p.e. 

formação, consultoria, apoio ao plano de negócios e rede) e à força dos laços 

com a universidade de origem (Peters et al., 2004; Rothaermel & Thursby, 

2005). 

A localização geográfica das universidades também tem atraído o interesse dos 

investigadores. Uma questão importante prende-se com a integração das 

universidades em clusters, quando eles existem (Audretsch & Stephan, 1996). 

Os estudos identificados mostram que a proximidade geográfica entre as spin-
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offs e as universidades é determinada pela necessidade de transferir 

conhecimento tácito, através do recrutamento de trabalhadores, ou acesso a 

consultoria especializada (Vedovello, 1997), emergindo também evidências que 

apontam para um impacto positivo no acesso a conhecimento novo por parte das 

ASO com influência no seu desempenho (Lindelof & Lofsten, 2004). 

Ainda no âmbito dos “positions papers” de revisão de literatura sobre o 

empreendedorismo académico, em quarto lugar apresenta-se o estudo de revisão de 

Lockett et al. (2005). Estes autores focaram a análise nos estudos sobre spin-offs 

académicas tendo identificado três abordagens principais. A primeira diz respeito a 

fatores abrangentes que impedem a formação e crescimento de spin-offs, incluindo as 

lacunas informativas, expectativas irrealistas, falta de competência das equipas de 

fundadores, a escassez de recursos e problemas culturais (Chiesa & Picccaluga, 2000; 

Steffensen et al., 2000; Franklin et al., 2001). A segunda refere-se à identificação dos 

fatores de sucesso do processo de criação e desenvolvimento de novas empresas. Esses 

fatores gravitam principalmente em torno de quatro temas: (1) propriedade intelectual; 

(2) criação de redes de contatos com a envolvente externa; (3) recursos das instituições 

de origem; e, (4) envolvimento global da universidade. A terceira abordagem concentra-

se na influência das redes de contactos dos empreendedores, explorando a frequência, 

tipologia e intensidade das interações dos fundadores com os parceiros externos como 

por exemplo, empresas, investidores, institutos de investigação ou organizações 

públicas (Nahapiet & Ghoshal, 1998; Coleman, 1988; Kogut, 2000; Grandi & Grimaldi, 

2005). 

Finalmente e em quinto lugar apresenta-se o estudo realizado por O´Shea et al. (2004) 

onde sugerem a existência de seis domínios primários de investigação no âmbito do 

empreendedorismo académico, nomeadamente: (1) os atributos e as características de 

personalidade dos empreendedores académicos; (2) as dotações de recursos e 

capacidades da universidade; (3) as estruturas e políticas que facilitam a 

comercialização do conhecimento universitário; (4) os fatores ambientais que 

influenciam o empreendedorismo académico; (5) o desempenho das ASO; e, (6) estudos 

que tentam medir o impacto económico de spin-offs sobre as economias regionais.  

No que se refere ao primeiro domínio de investigação, uma série de estudos destacam o 

papel dos indivíduos na criação de ASO. O tema central destes estudos parte da 

premissa de que a criação de spin-offs é um reflexo de ações individuais e, portanto, é 

em grande parte devido à personalidade, capacidade ou predisposição dos indivíduos 

para se comprometer no processo empreendedor que as ASO são criadas. 

O segundo grupo de estudos procuram estabelecer uma relação entre a atividade spin-off 

e as capacidades e recursos das universidades no que se refere, por exemplo, ao 

montante e natureza do financiamento da investigação, à qualidade dos investigadores 

ou à presença de gabinetes de transferência de tecnologia e de incubadoras tecnológicas.  

A terceira corrente de investigação adota como princípio central que a atividade spin-off 

é um reflexo do comportamento institucional. Este corpo de pesquisas sugere que as 
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universidades que têm uma cultura de apoio à atividade de comercialização terão níveis 

mais elevados de comercialização e maiores taxas de atividade spin-off.  

O quarto domínio de estudos enfatiza o impacto de fatores externos sobre a criação de 

ASO. Três fatores externos que podem influenciar a atividade de spin-off são 

destacados, nomeadamente o acesso a capital de risco, as infraestruturas de apoio e os 

incentivos ao empreendedorismo existentes na região. 

O quinto grupo de estudos recai sobre o desempenho da ASO. Embora existam poucos 

estudos sobre este tema, a maioria incide sobre a taxa de sobrevivência como indicador 

de desempenho (Gimmon & Levie, 2010; De Cleyn, 2011). São também referidos 

alguns estudos relacionados com as características dos recursos humanos ou a 

capacidade de estabelecer redes de contatos com atores do meio envolvente, como 

fatores influenciadores do desempenho. 

Finalmente o sexto domínio de estudos incide sobre o impacto económico das ASO. A 

maioria dos estudos é centrado na realidade americana e tende a considerar as ASO 

como um subgrupo importante pelo impacto que muitas delas têm tido na economia dos 

locais onde estão implantadas e o sucesso à escala internacional de outras, já antes 

referidas (Buganza et al., 2010; Robb & Coleman, 2010). 

Adicionalmente e para além dos “positions papers” antes sintetizados, outras vertentes 

de investigação podem ser identificadas, nomeadamente no campo da formação para o 

empreendedorismo ou das políticas públicas de apoio ao empreendedorismo académico.  

No que se refere a estudos sobre cursos educacionais e programas de formação em 

contexto universitário, vários autores têm desenvolvido este importante tema para as 

ASO, como por exemplo Garavan e O'Cinneide (1994);  Klofsten (2000) ou Katz 

(2003). 

Quanto a estudos orientados a políticas públicas de apoio ao empreendedorismo 

académico, na sua grande maioria abordam temas relacionados com o financiamento 

(Auerswald & Branscomb, 2003; Almus & Czarnitzki, 2003; Colombo & Grilli, 2006; 

Brinckmann et al., 2011; Colombo et al., 2013), apoios à I&D (Stam & Wennberg, 

2009), o apoio de incubação (Colombo & Delmastro, 2002; Bathula et al., 2011), apoio 

via consultoria (Reid & Garnsey, 1997; Aaboen et al., 2006), apoio ao registo de 

patentes (Feldman et al., 2002; Siegel et al., 2004) e apoio à prova de conceito 

(Auerswald & Branscomb, 2003; Kakati, 2003; Bradley et al, 2013). 

Apesar da sua crescente importância e do número de artigos publicados em 

revistas académicas ter vindo a crescer incessantemente nos últimos anos, como foi 

evidenciado pelos estudos acima referidos, alguns tópicos permanecem porém pouco 

estudados e algumas áreas precisam de uma maior exploração e estudos mais 

aprofundados (Rothaermel et al., 2007; Djokovic & Souitaris, 2008; Yusof & Jain, 

2010). No que diz respeito às ASO como unidade de análise, as quais são o foco deste 

estudo, Djokovic e Souitaris (2008) identificaram diversas áreas onde será necessário 

aprofundar a investigação, nomeadamente no que concerne aos fatores que influenciam 

o desempenho relativo das ASO, sendo esta uma das razões que nos levou a escolher 
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este tópico de investigação nesta tese. Verificámos também que ainda há uma grande 

escassez de estudos sobre a incidência das políticas públicas de apoio ao 

empreendedorismo (ou políticas públicas especificas de apoio a ASO quando as houver) 

sobre aqueles fatores, pelo que adicionalmente ficámos interessados em compreender 

melhor este fenómeno. 

Terminada esta overview da literatura que teve por objetivo dar uma panorâmica geral 

de diferentes abordagens de investigação sobre o fenómeno do empreendedorismo 

académico, da criação, desenvolvimento e relativo desempenho das ASO, iremos nos 

pontos a seguir concentrar a revisão da literatura nas condições de base que podem 

promover o seu aparecimento. Apesar destas condições de base não serem estudadas na 

parte empírica deste estudo que, como foi referido no capítulo I, se concentra nos 

fatores que podem influenciar o desempenho das ASO, consideramos que a revisão da 

literatura sobre estas condições de base irão apoiar o enquadramento e a compreensão 

da criação de ASO como um dos mecanismos mais eficientes de conversão de 

conhecimento. Num primeiro ponto abordaremos as condições relacionadas com a 

produção de conhecimento e de seguida as condições para a sua transferência e 

conversão em valor económico e social. 

2. A produção de conhecimento e o ensino superior  

As universidades começaram a surgir na Europa durante a idade média no seio dos 

mosteiros e catedrais, dominadas por monges e sacerdotes. Têm uma longa história, 

registando uma evolução na sua missão e no seu papel na sociedade. Uma das primeiras 

a ser estabelecida foi em Bolonha, criada em 1088, seguida da de Paris (1160), Modena 

(1175) e Oxford (1190). O currículo consistia na arte da leitura e da escrita, com o foco 

na Bíblia e nos clássicos latinos e gregos, retórica e lógica. Conhecimento significava 

lógica, gramática e retórica, mas nunca capacidade de fazer, ou saber utilitário.  

2.1. O papel tradicional das universidades 

O papel das universidades era coletar, codificar e ensinar conhecimentos gerais. O 

conhecimento económico utilitário era visto como como uma habilidade – com origem 

na palavra grega téchne. A única maneira de aprender a téchne ou habilidade seria 

através da aprendizagem prática e da experiência, não se colocando a questão do ensino 

teórico das matérias relacionadas com essa aprendizagem (Carlsson et al., 2009). É esta 

conceção inicial de universidade que atrasa a criação das primeiras escolas de ciência e 

engenharia que apenas surgem em meados do século XVIII, representando o início da 

codificação do conhecimento economicamente útil. A primeira escola de engenharia foi 

fundada em França em 1747, a denominada École des Ponts et Chaussées a que se 

seguiram, paulatinamente, outras universidades técnicas em toda a europa.  

Desde estas primeiras mudanças na forma da universidade interpretar o seu papel na 

sociedade até à atualidade a evolução foi lenta, diversificada e muito influenciada pelos 

contextos regionais e nacionais. Segundo Graham e Diamond (1997), observam-se 

diferenças significativas entre o modelo europeu e americano. No modelo europeu o 
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desenvolvimento da educação superior assentou numa forte centralização das decisões, 

com financiamento essencialmente público, que origina instituições pouco competitivas, 

burocratizadas, orientadas à racionalização dos recursos internos em detrimento da 

abertura ao exterior e à inovação. Nos EUA, contrariamente, o sistema evoluiu segundo 

um modelo descentralizado e pluralista permitindo uma maior diversidade 

organizacional e de resposta aos problemas económicos e sociais e um sistema mais 

acessível a uma maior percentagem de população (Rosenberg & Nelson, 1994).  

O esforço exigido pelas duas guerras mundiais e a necessidade de garantir novas 

descobertas científicas e tecnológicas num período de tempo muito comprimido levou 

os poderes públicos a olhar para as universidades e os grandes laboratórios como 

produtores de conhecimento que depois de transferido poderia ser útil à economia e à 

sociedade e capazes de desempenhar novos papéis no desenvolvimento económico 

(Graham & Diamond, 1997). No entanto, a conversão do conhecimento produzido na 

academia em atividades com objetivos económicos e sociais não é um processo fácil e 

automático tendo sido, até á década de 80, explorado essencialmente pelas firmas 

estabelecidas através de contratos de investigação, licenciamento ou comercialização de 

patentes (Carlsson et al., 2009). É justamente a partir do início da década de 80 que 

começa a surgir um novo posicionamento das universidades quanto ao seu papel na 

sociedade, tópico que abordaremos no ponto a seguir. 

2.2. O novo papel das universidades na economia e na sociedade  

Fruto da conjugação de uma série de fatores a década de 80 representa um ponto de 

viragem na forma de olhar quer a produção, quer a conversão do conhecimento. Com 

uma economia mais globalizada e uma crescente intensificação da concorrência, o 

conhecimento torna-se um dos fatores de competitividade nas economias modernas, 

reforçando o papel das instituições responsáveis pela sua produção e estimulando as 

empresas a procurar novas formas de enfrentar os desafios colocados por um novo 

ambiente de negócios (Debackere & Veugelers, 2005).  

As universidades foram, portanto, assumindo um cada vez maior destaque em qualquer 

discussão sobre a produção, difusão e implementação do conhecimento que suporta o 

crescimento económico (Berkovitz & Feldman, 2006).  

Num primeiro movimento de valorização económica do conhecimento gerado 

intramuros (transformação do conhecimento em produtos e serviços transacionados no 

mercado), este novo papel, complementar ao tradicional (ensino e investigação), ganhou 

maior relevância a partir dos anos 80, especialmente nos EUA quando, cortes 

orçamentais no financiamento público das universidades, e uma preocupação crescente 

com os retornos do investimento estatal, estimularam as universidades na procura de 

fontes privadas de financiamento (Geuna, 1998).  
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Esta atividade foi, de acordo com Shane (2004), muito fomentada pelo Bayh-Dole Act
2
, 

publicado nos EUA em 1980, ao permitir que as universidades pudessem patentear e 

licenciar com exclusividade invenções financiadas por fundos estatais, levando á 

constituição de inúmeros spin-offs como uma das formas de valorização económica dos 

resultados de investigação.  

Segundo uma pesquisa levada a cabo pela associação Bayhdole25, Inc., nos Estados 

Unidos, para além do aumento significativo do número de patentes registadas e 

comercializadas, releva o número de empresas criadas perfazendo um total de 4.081 de 

1980 a 2003 e a criação de centenas de milhares de postos de trabalho.  

Esta mudança traduz uma descentragem das universidades nas tradicionais atividades de 

ensino e investigação e o crescimento de atividades de valorização do conhecimento, 

onde as spin-offs passam a assumir o papel de importantes veículos de conversão do 

conhecimento em detrimento das empresas incumbentes (Acs et al., 2009). 

Chiesa e Piccaluga (2000) mencionam seis razões para o aumento da atenção que os 

organismos públicos de investigação, nomeadamente as universidades, prestam à 

conversão do conhecimento em valor económico, a saber: (1) a parte de financiamento 

público nos seus orçamentos está em decréscimo; (2) as expectativas da sociedade em 

relação à produção de conhecimento e à sua difusão têm mudado ao longo do tempo; (3) 

a competição entre organismos públicos de investigação tem aumentado; (4) a pressão 

sobre a responsabilidade social destas entidades é hoje mais acentuada; (5) o surgimento 

de alguns sectores da indústria onde os resultados da investigação podem ser aplicados 

sem um tempo considerável de desenvolvimento adicional; e, (6) as mudanças no 

sentido de um mercado de conhecimento mais competitivo têm colocado uma forte 

pressão sobre o sistema de incentivos dos investigadores.  

Desta forma, as universidades passaram a ser reconhecidas como atores económicos 

relevantes, deparando-se com um conjunto crescente de exigências, tendo de articular 

nas suas estratégias de desenvolvimento o conteúdo utilitário da sua atividade em 

paralelo com as suas funções tradicionais de produção e transmissão de conhecimento 

através da investigação e do ensino (Carlsson et al., 2009). 

Regista-se pois, uma alteração profunda do papel da universidade na sociedade ao longo 

do tempo, com maior intensidade nas últimas três décadas. As universidades são hoje 

chamadas a realizar atividades de valorização económica e social do conhecimento, 

utilizando diversos mecanismos que vão desde a comercialização de patentes, 

negociação de licenças, investigação contratualizada ou patrocinada ou o apoio à 

criação de spin-offs.  

                                                           
2 O Bayh-Dole Act PL 96-517 de 1980, da autoria dos Senadores Birch Bayh e Robert Dole, contemplava 

três objetivos principais: (1) encorajar a comercialização de tecnologia; (2) fomentar a competitividade 

dos Estados Unidos através da inovação; (3) promover o desenvolvimento económico. 

O Bayh-Dole Act facilitava o patenteamento e licenciamento de duas formas: (1) Substituía uma rede de 

Acordos de Patentes Institucionais (Institutional Patent Agreements), negociada entre Universidades e 

Agências Federais, por uma política comum; (2) expressava apoio do Congresso à negociação de licenças 

exclusivas entre Universidades e empresas, com base nos resultados da investigação financiada a nível 

federal. 
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Com efeito, não ignorando o papel de outras entidades (laboratórios públicos, empresas, 

centros tecnológicos), mais do que nunca, as universidades são hoje o centro do sistema 

produtor de conhecimento (Godin & Gingras, 2000; Rasmussen et al., 2008), 

contribuindo para a capacitação de uma economia de diversas formas, incluindo a 

produção de capital humano altamente qualificado, a criação de novo conhecimento, a 

transferência de conhecimento para a indústria ou a criação de spin-offs que tendem a 

localizar-se nas áreas vizinhas das universidades (Lazzeroni & Piccaluga, 2003).  

Estas mudanças têm sido identificadas como a terceira missão das universidades cuja 

definição tem sido alvo de diversos entendimentos tanto no que refere à natureza das 

funções como da sua abrangência.  

Alguns autores apresentam-na numa perspetiva essencialmente económica, 

argumentando que, nas economias modernas, as universidades devem ser agentes pró-

ativos não apenas em termos de produção de conhecimento, mas também na sua 

transferência para o mercado, contribuindo para a geração de inovação, a criação de 

emprego e a competitividade empresarial colocando o foco nos benefícios económicos 

(Etzkowitz & Leydesdorf, 2001; Mowery, 2011).  

Outros encaram esta nova missão numa perspetiva mais alargada, baseada numa ligação 

e num contributo mais amplo para a economia e a sociedade em geral e não estritamente 

económica (OECD, 1996; Observatory of European University, 2006). É no âmbito 

deste debate que surge o conceito de “universidade empreendedora” que discutiremos 

no ponto a seguir. 

2.3. A “universidade empreendedora” 

O termo “universidades empreendedoras”
3
 foi cunhado por Etzkowitz (1993) para 

descrever uma série de mudanças que refletem o papel mais ativo da universidade na 

promoção da transferência de conhecimento, sublinhando as vantagens daí advenientes, 

principalmente o aumento da capacidade de autofinanciamento da própria atividade de 

investigação.  

Esta denominada “terceira missão” das universidades e, em especial, o envolvimento 

direto em atividades comerciais não tem sido pacífica, tendo desencadeado um intenso 

debate no seio da academia. A controvérsia recai na denominada “privatização” e 

“mercantilização” da ciência que, segundo alguns autores parece não se coadunar com 

os princípios básicos de orientação livre da investigação científica. Argumentam que se 

assiste a uma substituição dos critérios de definição das prioridades científicas assentes 

nos interesses da ciência, por critérios assentes na possibilidade de obter lucros 

(Liebeskind, 2001; Owen-Smith, 2005; Cesaroni & Piccaluga, 2005), facto que no 

entender destes autores, desvirtuaria o papel das universidades, prejudicaria os avanços 

científicos e poderia criar tensões no seio das próprias instituições. 

                                                           
3
 Uma universidade empreendedora é qualquer universidade que desenvolve atividades empreendedoras 

''com o objetivo de melhorar o desempenho económico regional ou nacional, bem como retirar vantagens 

financeiras para a universidade e o seu corpo docente'' (Etzkowitz et al., 2000, pp. 313). 
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Numa outra perspetiva autores como Etzkowitz e Leydesdorff (2000), Etzkowitz (2002) 

ou Lerner (2004), argumentam que esta terceira missão é compatível com a tradicional, 

podendo mesmo complementá-la, contribuindo para a inovação, a diversificação das 

fontes de financiamento, e estimulando o desenvolvimento regional e nacional. Em 

alinhamento com esta a posição a União Europeia (European Commission, 2012) tem 

encorajado, ativamente, as universidades europeias a adotarem uma postura 

empreendedora.  

Persistindo a controvérsia, mesmo até no plano ético, segundo Rasmussen et al. (2006) 

o desafio para as universidades é triplo: (1) aumentar os esforços de comercialização; 

(2) contribuir para o desenvolvimento económico e social de forma explícita; e, (3) gerir 

o equilíbrio entre os esforços de comercialização e as atividades de produção de novo 

conhecimento que são essenciais e determinantes para que possa existir transferência ou 

conversão. No entanto, para que o empreendedorismo possa fazer parte integrante e 

natural da missão académica, há ainda um longo caminho a percorrer (Klofsten, 2008; 

Rasmusen et al., 2011), como por exemplo, a incorporação da formação para o 

empreendedorismo de forma sistematizada na estrutura académica, estimulando novas 

atitudes e comportamentos dos seus atores (Etzkowitz & Klofsten, 2005; Klofsten, 

2008). 

Segundo Klofsten e Jones-Evans (2000), as atividades empreendedoras que uma 

universidade pode desenvolver variam num espectro entre o que apelidam de atividades 

“hard” e atividades “soft”. As primeiras incluem o registo de patentes, negociação de 

licenças e a criação de spin-offs e são geralmente percebidos como as formas mais 

tangíveis (Rasmussen et al., 2006), normalmente mais associadas a universidades 

empreendedoras maduras (Klofsten & Jones-Evans, 2000). Estas atividades são 

frequentemente vistas como de natureza mais comercial e por essa razão tendem a ser 

menos compatíveis com o papel tradicional dos investigadores e professores, criando 

também mais resistências internas (Louis et al., 1989). Por outro lado as atividades 

“soft” tais como publicações académicas, investigação fundamental subsidiada e 

contratos de investigação, têm um alinhamento mais consonante com a cultura 

académica tradicional e que, em certos casos, podem portanto não ser consideradas 

como atividades empreendedoras por parte da comunidade académica em geral, embora 

sejam também parte importante da transferência/transmissão de conhecimento (Klofsten 

& Jones-Evans, 2000; Louis et al., 1989). 

Há diversos exemplos de universidades, tanto nos EUA como na Europa que 

desenvolveram atividades consideradas empreendedoras e que representam arquétipos 

bem-sucedidos como por exemplo a Universidade de Stanford, o Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), as Universidades da Califórnia, de Columbia ou de 

Cambridge (Debackere, 2000; Etzkowitz et al., 2000; Mowery et al., 2004; Chiesa & 

Chiaroni, 2005). No entanto, segundo Philpott et al., (2011) estas universidades 

apresentam um enviesamento no que se refere á tipologia dessas atividades, visto que 

privilegiam de forma acentuada as atividades “hard”. Com efeito, muitas universidades 

americanas e europeias têm colocado o enfase na comercialização de conhecimento 

utilizando como métricas as patentes, licenças, investigação em consórcio e spin-offs 
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criados (Lockett et al., 2005). Todavia alguns autores consideram que estas métricas 

não deverão ser as únicas para caraterizar o conceito de “universidade empreendedora”, 

defendendo que há outras que poderiam refletir de forma mais abrangente e completa a 

transferência de conhecimento nomeadamente publicações, conferências, trocas de 

conhecimento informais, consultoria ou investigação fundamental subsidiada (Cohen et 

al., 2002).  

Por exemplo, Mowery et al. (2004) afirmam que para a grande maioria das 

universidades, a rentabilidade da atividade de patenteamento e licenciamento é limitada. 

Agrawal e Henderson (2002) constataram que a atividade de patenteamento representa 

apenas 6,6% do conhecimento transferido da universidade para o exterior, enquanto as 

publicações representam 18% e a consultoria cerca de 31%. Segundo estes autores, em 

média, apenas cerca de 10 a 20% dos docentes registam patentes num determinado ano, 

e quase metade do corpo docente nunca registou uma patente durante o período de 15 

anos sob investigação. Em contraste, uma média de 60% do corpo docente publicou 

pelo menos um artigo num determinado ano e menos de 3% nunca publicou no mesmo 

período.  

De acordo com Philpott et al. (2011), esta dicotomia de posições a favor e contra a 

denominada “universidade empreendedora” descrita no modelo “tripla hélice”
4
 

(Etzkowitz & Leydesdorff, 1996) pode ser ultrapassada se todas as partes envolvidas 

estiverem cientes dos desafios e dificuldades enfrentadas pelas universidades em adotar 

esta “missão empresarial” dentro da sua estrutura, e onde a par da vertente 

empreendedora, seja também promovida a contribuição da universidade para a 

sociedade nas áreas de educação e investigação básica. Consideram que é possível 

conciliar as três componentes da missão (educação altamente qualificada, produção de 

conhecimento de excelência e comercialização do conhecimento) desde que o processo 

de mudança seja alicerçado na alteração da cultura institucional e tenha em 

consideração o longo período que cada instituição precisa para encontrar o seu próprio 

equilíbrio, em vez de enveredar por arquétipos pré-definidos que resultaram num 

determinado contexto mas que não são replicáveis sem as devidas adaptações.  

Este papel crescente das universidades na economia pode encarar-se como natural, 

acompanhando a evolução social, sendo parcialmente uma consequência de mudanças 

que foram ocorrendo nos modelos de desenvolvimento, cada vez mais assentes em 

conhecimento intensivo e onde os clusters de alta tecnologia desempenham um papel 

central (O'Shea et al., 2004). Especialmente nos países ocidentais, estas transições têm 

aumentado a importância das universidades e outras organizações de investigação 

públicas, dada a sua condição de atores importantes na produção de novo conhecimento 

                                                           
4
 O conceito do “Tripla Hélice” foi introduzido na década de 1990 por Etzkowitz e Leydesdorff (1996, 

2001). Engloba elementos de obras precursoras de Lowe (1982) e Sábato e Mackenzi (1982) e interpreta a 

mudança de uma relação diádica dominante indústria-governo para uma crescente relação triádica entre 

universidade-indústria-governo na Sociedade do Conhecimento. Através de desenvolvimentos posteriores 

(por exemplo, Etzkowitz e Leydesdorff, 1996, 2000; Leydesdorff, 2006) o conceito tornou-se um marco 

conceptual para explorar a complexa dinâmica da sociedade do conhecimento e para informar os 

decisores políticos a nível nacional, regional e internacional. 
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e de disseminadores (spillovers) para outros agentes económicos e sociais (Conceição & 

Heitor, 1999; Nerkar & Shane, 2003; O’Gorman et al., 2008).  

No entanto, a relação entre produção de conhecimento e a sua conversão em valor 

económico não é linear, automática e fácil de gerir e estimular registando-se níveis de 

eficácia diferentes entre países e regiões, nomeadamente, entre a Europa e os EUA 

(European Commission, 2004; Wright et al., 2007). Significa que, sendo a produção de 

conhecimento de elevada qualidade uma condição necessária, parece não ser suficiente 

para que a sua transformação em valor económico aconteça. E será neste campo que as 

universidades poderão desempenhar um papel central, não apenas como principais 

players da produção científica mas simultaneamente como agentes de conversão e 

transferência desse conhecimento para a sociedade.  

Assim, no ponto seguinte iremos analisar os processos, mecanismos e estruturas de 

apoio à conversão do conhecimento gerado pelos cientistas nas universidades para o 

mercado, com especial enfoque na criação de spin-offs de base académica.  

3. Transferência e exploração de conhecimento 

Segundo Bozeman (2000) o tema da transferência do conhecimento tem despertado 

forte interesse entre os investigadores académicos e os decisores políticos. Isso mesmo 

pode ser evidenciado por alguns indicadores objetivos, como por exemplo: a criação de 

legislação relacionada com o tema com forte incidência nos EUA (p.e. o Bay-Dhole 

Act, já referida antes) e que acabou por se difundir por outros países (Litch & Nerlinger, 

1998); a existência de revistas dedicadas à transferência de tecnologia (Journal of 

Technology Transfer); o aparecimento de agentes especializados no processo de 

transferência (p.e. consultores, advogados, etc.); e, a profusão de artigos científicos cujo 

título integra a expressão “transferência de tecnologia”.  

Apesar do interesse que a temática despertou, uma das dificuldades que permanece tem 

sido a definição e delimitação do conceito de tecnologia e transferência de tecnologia de 

uma forma rigorosa e consensual, tópico que iremos abordar no ponto a seguir. 

3.1. O que é tecnologia e transferência de tecnologia  

A primeira dificuldade relativamente ao conceito de transferência de tecnologia radica 

logo na própria definição de tecnologia. De acordo com Kumar et al. (1999), a 

tecnologia é constituída por dois componentes principais: (1) um componente físico que 

compreende itens tais como produtos, ferramentas, equipamentos, plantas, técnicas e 

processos e, (2) um componente informacional, que compreende know-how em gestão, 

marketing, produção, controlo de qualidade, confiabilidade e mão-de-obra qualificada, 

observando que o objeto de transferência (a tecnologia) depende de um conjunto de 

processos e de produtos. Nesta perspetiva, o conceito não está apenas relacionado com a 

tecnologia que está incorporada no produto (componente física e tangível), mas está 

também associado com o conhecimento diferenciado e os processos utilizados para o 

seu desenvolvimento (componente de conhecimento intangível) (Bozeman, 2000).  
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Partindo deste referencial, coloca-se então a questão do conceito de transferência de 

tecnologia e de conhecimento que, de forma similar a outros conceitos, é também objeto 

de interpretações diversificadas. Segundo Farhang (1997) a transferência de tecnologias, 

implica não apenas a transferência de produtos, materiais ou processos, mas também a 

transferência de know-how de engenharia de elevada especialização e de pessoal 

técnico. Este processo pode envolver a transferência de descobertas científicas ou 

tecnológicas de uma organização para outra (Chun, 2007), ou de uma universidade para 

a uma empresa (Solo & Rogers, 1972).  

Segundo Wahab et al. (2012) a maioria dos estudos definiram a transferência de 

tecnologia, como um processo que envolve não só preocupação com a transmissão de 

conhecimentos (componente física mais conhecimento), mas também um processo onde 

ambos, emissor e recetor de conhecimento, desenvolvem uma aprendizagem mútua. Ou 

seja, a transferência de tecnologia deve ser um processo interativo de partilha, troca e 

conversão de conhecimento (explicito e tácito), onde os atores deverão estar 

comprometidos num processo cumulativo de aprendizagem mútua que deverá beneficiar 

as partes envolvidas.  

Também diversas entidades internacionais têm adotado diferentes definições e 

nomenclaturas. Assim, a Comissão Europeia, utiliza o termo “transferência de 

conhecimento”, definindo-o como o conjunto de atividades de transmissão e 

disseminação de conhecimento, de uma instituição de origem para um destinatário que 

se responsabiliza pela sua transformação em resultados económicos integrando os 

processos de captação, recolha e partilha de conhecimento explícito e tácito e atividades 

comerciais e não comerciais tais como, colaborações em investigação, consultoria, 

licenciamento, criação de spin-off, a mobilidade dos investigadores, publicação, etc. 

(European Commission, 2007). Mais uma vez é reconhecido que os ativos que podem 

ser convertidos em resultados económicos não se limitam a tecnologia, mas também 

competências e capacidades. 

A Association University Technology Management (AUTM, 2007) utiliza o conceito 

“transferência de tecnologia” que define como “o processo de transferência de 

descobertas científicas de uma organização para outra, com o propósito de 

desenvolvimento posterior ou comercialização”
 5

. Este processo inclui, tipicamente, a 

identificação de novas tecnologias, a respetiva proteção através de modalidades de 

patentes e copyrights e estratégias de desenvolvimento e comercialização através do 

licenciamento ou a criação de novas empresas start-up baseadas na tecnologia. 

Na revisão de literatura constatámos que os termos “transferência de conhecimento” e 

“transferência de tecnologia” têm vindo a ser utilizados por diversos autores e entidades 

sem que se perceba, de forma clara, o que os distingue, facto que nos remete para a 

questão de saber se são conceitos similares ou se incorporam algum tipo de 

diferenciação. Em termos históricos, a transferência de tecnologia está conotada com a 

transferência de conhecimento (tácito e explicito) associado a engenharia e tecnologia, 

deixando de fora outras áreas de conhecimento como ciências sociais, humanidades, 

                                                           
5
 Em: http://www.autm.net/Tech_Transfer/12773.htm, acedido a 21 de março de 2014 

http://www.autm.net/Tech_Transfer/12773.htm
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artes, entre outras. Esta visão tem vindo a ser substituída por um olhar mais abrangente 

onde as diversas áreas de conhecimento ocupam um lugar próprio no processo de 

criação de riqueza económica e social gerado a partir do conhecimento produzido nessas 

áreas.  

(Wahab et al., 2012) numa revisão extensiva da literatura sobre este tema, constataram 

que não existe uma preocupação evidente em diferenciar transferência de conhecimento 

de transferência de tecnologia. Muitos dos estudos não estabelecem uma linha clara 

entre os conceitos e a maioria dos estudos tem aplicado regularmente o termo 

indistintamente como tendo significados similares. Nestes mesmos estudos a maioria 

dos pesquisadores afirma que a transferência de tecnologia está intimamente associado 

com a transferência de informações, know-how, conhecimento técnico que está 

incorporado nos produtos, processos e na gestão. O argumento central para a utilização 

dos conceitos de forma indistinta é que o elemento crítico que está subjacente à 

transferência tecnologia é o conhecimento sugerindo que a tecnologia e conhecimento 

são inseparáveis (Gibson & Rogers, 1994).  

Em síntese a tecnologia é na nossa perspetiva conhecimento teórico e prático, que está 

incorporado nos materiais, nas pessoas e nos processos físicos e que pode ser usado para 

desenvolver produtos e serviços, bem como a sua produção e sistemas de distribuição. 

Nesta ótica, tecnologia e o conhecimento são inseparáveis na medida em que quando 

um produto tecnológico é transferido, o conhecimento por detrás da sua composição 

também é transferido. Ou seja, a entidade física não poderá ser colocada em uso sem a 

existência de conhecimento que é inerente e não acessório. 

A transferência de conhecimento é por nós entendida como um conjunto de atividades 

de transmissão e disseminação de conhecimento, de uma instituição de origem para um 

destinatário num processo interativo de captação, recolha e partilha de conhecimento 

explícito e tácito em que ambos, emissor e recetor de conhecimento, desenvolvem um 

processo de aprendizagem interativo e iterativo.   

Clarificado o conceito de transferência de conhecimento interessa perceber quais as 

diferentes dimensões que lhe estão associadas. Numa perspetiva analítica é possível 

identificar dimensões relacionadas com as atividades, com as instituições produtoras de 

conhecimento, com o processo de transferência, com o tipo de conhecimento, ou com os 

atores. O World Bank (2005) identifica cinco dimensões associadas ao conceito de 

transferência de conhecimento que sintetiza da seguinte forma:  

(1) A primeira dimensão refere-se ao tipo, ou seja, à natureza tácita ou codificada do 

conhecimento. O conhecimento codificado, ou explícito, é mais facilmente 

transferível mesmo que, como sugerem Jensen et al. (2007), não seja nunca 

automático e existam vários pré-requisitos para o sucesso. Já o conhecimento 

tácito é muito mais difícil de transferir, e pode exigir diferentes plataformas de 

transferência. Ao considerar o conhecimento apenas na sua forma explícita, 

corre-se o risco de subestimar o verdadeiro esforço necessário para o transferir. 

Aparentemente pode ser transferido de forma relativamente fácil por meio de 

uma variedade de formas impressas ou ferramentas eletrónicas. No entanto, a 
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plenitude do processo apenas poderá ser alcançada com a transferência associada 

à sua dimensão tácita, que tipicamente requer interação humana, proximidade 

física e desenvolvimento de laços de confiança e de aprendizagem entre os 

agentes envolvidos no processo. O conhecimento tácito não se transmite ou 

transfere sem aprendizagem por parte do recetor. 

(2) A segunda dimensão refere-se à direção. É frequentemente aceite que o 

conhecimento circula de um emissor para um recetor, mas é importante ter em 

conta diferentes tipos de feedback, criando condições para aprender a partir das 

interações. O sucesso na adoção e implementação do conhecimento é muito 

dependente do fluxo bidirecional entre o prestador e o destinatário, onde uma 

comunicação eficaz nos dois sentidos deve permitir uma aprendizagem mútua e 

o fortalecimento das relações. Por estes dois motivos, a transferência de 

conhecimento não deve ser reduzida a uma transmissão linear de informação, 

mas envolve um processo de aprendizagem contínua de circulação e recirculação 

permanentes (Laranja, 2009).  

(3) A terceira dimensão está associada à diversidade dos participantes no processo. 

Quanto mais heterogéneos os atores envolvidos maior o potencial para aprender 

uns com os outros mas, concomitantemente, mais problemática se torna a 

comunicação. É fundamental que os participantes interpretem o processo com 

uma mentalidade baseada na empatia, humildade, curiosidade e vontade de 

experimentar novas abordagens que podem estar “fora da caixa da sua sabedoria 

convencional". 

(4) A quarta dimensão refere-se à segmentação. A transferência de conhecimento, 

em última instância envolve pessoas e instituições sendo a sua escolha uma parte 

muito importante do processo. Isto tem implicações na forma como as 

instituições fazem a disseminação do conhecimento e se a divulgação é eficaz na 

forma como consegue atrair as instituições e as pessoas certas no tempo e na 

forma adequadas.  

(5) A dimensão final é a sequência das atividades de transferência. Após a 

identificação dos atores envolvidos para responder às necessidades do processo 

de transferência, as atividades devem ser organizadas de forma que este processo 

ocorra com fluidez. Para tal é necessário identificar a capacidade de 

compreensão e de conhecimento das instituições e das pessoas participantes. 

Essa informação deverá levar a trade-offs entre o que fazer (procedimentos de 

transferência) e quando fazer (sequenciamento das atividades) e como ligar os 

atores ao desenvolvimento do processo.  

Esta última dimensão remete-nos para a questão do processo de transferência de 

conhecimento, aspeto que iremos abordar no ponto a seguir.  
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3.2. O processo de transferência de conhecimento 

O processo de transferência de conhecimento é complexo, de elevado risco, consumidor 

de tempo, tem custos elevados e além disso falha muitas vezes (Bozeman, 2000), 

devido à diversidade de atores envolvidos, nas diferentes fases e níveis e aos diferentes 

objetivos que perseguem (Mustar et al., 2006). Estes níveis incluem o governo, as 

universidades, os departamentos, os grupos de investigação, os investigadores e outros 

académicos e, além destes, atores externos tais como as empresas, os investidores e 

outras agências de apoio.  

Segundo Laranja (2009) este processo tende, em grande medida, a ser influenciado pelo 

modelo linear de inovação e pela visão neoclássica de olhar para a tecnologia apenas 

como informação. Significa que ao entender a tecnologia como informação disponível, 

a transferência é reduzida à passagem de informações de uma entidade para outra 

(Lipsey & Carlaw, 1998; Teubal, 1998). Esta perspetiva, ao considerar a transferência 

de conhecimento como um mero ''processo de transmissão de informação'' confere 

legitimidade ao racional neoclássico relativo às imperfeições de mercado (Carpenter & 

Petersen, 2002), utilizadas pelos agentes políticos para justificar a intervenção pública 

na transferência de conhecimento usando instrumentos que passam pela criação de 

entidades intermediárias entre o produtor e o recetor de conhecimento (liaison offices). 

Estes intermediadores promovem as relações entre o emissor e o recetor ou o desenho 

de programas de apoio à criação e desenvolvimento de novos negócios com base em 

“conhecimento” gerado através de I&D financiada por fundos públicos, baseado num 

modelo linear e unidirecional.  

A esta visão neoclássica contrapõe-se a visão evolucionista/estruturalista que ao 

considerar a tecnologia como conhecimento aplicável que apenas pode ser parcialmente 

apropriável, já que parte dele é tácito e específico, a transferência de conhecimento 

deixa de ser um processo linear e automático de transmissão de informação e torna-se 

um processo de aprendizagem interativo e complexo em que vários atores têm papéis 

diferentes e intervêm como produtores, mediadores ou consumidores desse 

conhecimento (Cohendet, 1996; Salter et al., 2000).  

A principal diferença, entre as duas abordagens é a passagem de um ''processo de 

transmissão de informação'' unilateral, na abordagem neoclássica, para um “processo de 

transformação do conhecimento”, multilateral, na abordagem evolucionista onde são 

estabelecidas relações de aprendizagem entre o “emissor” e o “recetor”. De um processo 

linear de transferência de tecnologia de uma entidade produtora de conhecimento para 

outra que o utiliza ou converte em produtos ou serviços, associado à abordagem 

neoclássica passa-se, na abordagem evolucionista, para um processo não linear e 

interativo onde as várias entidades envolvidas têm capacidade técnica e organizacional 

para absorverem e desenvolverem o conhecimento inicial e aprenderem mutuamente 

(Laranja, 2007). 

Tendo em conta o foco desta tese nas start-ups criadas a partir de conhecimento 

produzido nas universidades entendemos que seria útil para esta investigação analisar as 

diferenças entre ambas as abordagens no processo de transferência de conhecimento por 
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via da criação de sipn-offs. Assim, enquanto a visão neoclássica encara esse processo 

como uma atividade arriscada, recheada de incertezas e de custos elevados que deve ser 

apoiado por medidas de apoio a infraestruturas, à atribuição de incentivos a atividades 

de I&D, a subsídios, créditos fiscais, incubação ou outras, a abordagem evolucionista 

centra-se numa plataforma diferente de análise onde a atenção se centra nas capacidades 

cognitivas e de aprendizagem dos diferentes agentes públicos e privados e não nos 

recursos físicos e financeiros.  

Ao colocar o conhecimento e a aprendizagem como centrais a todo o processo de 

transferência, na abordagem evolucionista, os instrumentos de apoio passam a depender 

do contexto e das circunstâncias, variando de agente para agente, entre sectores, entre 

clusters, regiões, instituições, etc. e não um processo estandardizado. O que está em 

causa e justifica a intervenção pública no processo de transferência são as “falhas de 

aprendizagem” quer ao nível dos agentes, quer ao nível das interações enquanto sistema 

(Teubal, 1998). Ou seja, a transferência de conhecimento parte de uma entidade que 

detêm conhecimento científico ou tecnológico específico, para outra que manifesta 

interesse em obter o direito de utilizar esse conhecimento, num processo de circulação, 

recirculação e aprendizagem mútuas, atribuindo grande importância ao estabelecimento 

de relações de longo prazo entre as entidades envolvidas no processo (p.e., entre a 

instituição de origem e a ASO).  

3.3. Mecanismos formais e informais 

A revisão da literatura permitiu constatar a existência de uma grande diversidade de 

mecanismos de transferência (Salter & Martin, 2001) utilizados pelas universidades, 

sendo que apenas uma minoria das relações universidade/empresa são direcionadas para 

a realização de produtos comercializáveis (Rogers et al., 2001). Essa variedade inclui 

licenciamento, patentes, criação de spin-offs, prestação de serviços, publicações, 

conferências, intercâmbios informais, consultoria, investigação colaborativa bilateral ou 

em consórcio, investigação contratada, formação avançada para empresas, ou 

intercâmbios de pessoal entre a empresa e a universidade (Klofsten & Jones-Evans, 

2000; Agrawal, 2001; Lichtenthaler, 2005; Trott, 2008; Abreu et al., 2009). Sendo os 

canais formais de grande importância na formalização das relações contratuais, os 

canais informais que se estabelecem entre os membros das universidades e das empresas 

através especialmente de conferências, publicações, projetos comuns ou prestação de 

serviços assumem, de igual modo um papel de relevo especialmente na construção de 

relações de confiança entre as pessoas envolvidas nessas atividades (Cohen et al., 2002; 

Aranduel & Geuna, 2004; Abreu et al., 2009).  

Segundo Debackere e Veugelers (2005) por detrás das relações formais existe um 

conjunto de contactos informais e redes de carácter pessoal que são centrais para 

assegurar as ligações no presente e promoverem novas relações no futuro. Também 

Bercovitz e Feldman (2006) sublinham a importância de compreender os mecanismos 

informais da transferência de conhecimento sugerindo que são muito influenciados 

pelas estratégias das empresas, pelas políticas universitárias, bem como pelas estruturas 

de transferência de tecnologia e a política governamental. 
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No que se refere à comercialização do conhecimento, componente mais diretamente 

relacionada com esta tese, de entre os diversos mecanismos acima referidos, os 

principais são o licenciamento, a prestação de serviços e principalmente a criação de 

spin-offs académicas (Phan & Siegel, 2006).  

O licenciamento é normalmente o mecanismo mais estudado pelo seu potencial de 

receitas adicionais para a própria universidade. Como já antes foi referido o Bayh-Dole 

Act aprovado nos EUA em 1980 e replicado (com as devidas adaptações) noutros 

países, especialmente na Europa, marcou uma nova etapa na comercialização da 

investigação financiada por fundos públicos, tendo mudado a atitude de muitos 

cientistas relativamente à comercialização dos resultados de investigação (Aldridge & 

Audretsch, 2010). Assistiu-se ao aumento das iniciativas universitárias de transferência 

através de patenteamento e licenciamento com o objetivo de obter receitas 

extraordinárias a partir desta fonte adicional de financiamento. Todavia, segundo 

Mowery et al. (2001), o impacto do Bayh-Dole foi muito maior no aumento da 

atividade de patenteamento do que na obtenção de receitas que classifica de modestas, 

quando comparadas com outras fontes de financiamento da atividade de investigação 

(Valdivia, 2013). Thursby & Thursby (2011), baseado nos questionários da AUTM, 

referem que as receitas de licenciamento em 2007 cobriam apenas 4,31% do total de 

despesas de I&D das universidades respondentes. Na mesma linha, Valdivia (2013), 

num estudo que integra 130 universidades americanas, estima que em 84% dos KTO 

dessas universidades não geram receitas (via licenciamento) para cobrir os custos de 

funcionamento.  

É por estas razões que a diversificação de canais é fundamental, nomeadamente a 

prestação de serviços, a investigação aplicada em parceria com as empresas, a 

consultadoria, formação avançada para empresas, ou a criação de spin-offs académicas, 

entre outros (Bercovitz & Feldman, 2006).  

Tem sido frequente as entidades públicas nacionais e internacionais criarem programas 

de incentivo para que estes mecanismos floresçam como, por exemplo, no caso da 

União Europeia, que tem apoiado a interação entre as universidades e as empresas ou a 

transferência de conhecimento por via do apoio à criação de novas empresas de base 

tecnológica no âmbito da sua política científica e tecnológica e de apoio ao 

empreendedorismo, seja através dos sucessivos programas quadro orientados para a 

promoção da investigação e desenvolvimento, seja pelo financiamento de diversas 

iniciativas de apoio a infraestruturas de interface (European Commission, 2012). 

3.4. Fatores que influenciam a transferência de conhecimento 

Sendo a transferência de conhecimento um processo complexo e com a participação de 

uma grande diversidade de atores, tal como sublinhado anteriormente, surgem 

frequentemente barreiras e dificuldades associados a uma diversidade multifacetada de 

fatores. A sua gestão constitui um desafio tanto para as universidades como para as 

empresas, fruto não apenas das diferentes missões prosseguidas por ambas as entidades, 

mas também devido a desconfiança mútua (Slaughter & Leslie, 1999).  
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Com efeito, pode identificar-se um contraste evidente entre a centralidade do lucro 

como objetivo mais relevante nas empresas privadas e a complexidade de objetivos e 

interesses prevalecentes nas universidades envolvendo objetivos educacionais e sociais, 

uma burocracia complexa com as suas próprias regras, um sistema de recompensas e 

incentivos idiossincrático, bem como a diversidade de interesses dos seus membros, 

desde os gestores académicos a professores e investigadores (Bercovitz & Feldman, 

2006).  

Neste ponto iremos abordar os fatores que podem influenciar a transferência de 

conhecimento, relacionados com as instituições produtoras de conhecimento 

(organização mãe) e com as suas estruturas de apoio (KTO) à transferência do 

conhecimento produzido intramuros. 

Em primeiro lugar, podemos identificar fatores relacionados com a produção e a 

excelência científica da universidade onde se incluem a qualidade e extensão do corpo 

docente, o volume e qualidade da investigação científica e a base disciplinar da 

universidade.  

Um recurso fundamental para o desenvolvimento dos avanços tecnológicos e a sua 

transferência para a economia e a sociedade é o acesso a pessoas com conhecimento 

especializado e de nível elevado. O corpo docente da universidade (docentes e 

investigadores) é uma fonte primária de conhecimento. Segundo Powers e McDougall 

(2005) as universidades que tem um corpo docente de alta qualidade e recursos 

adequados, algo que leva um tempo considerável a ser alcançado, serão provavelmente 

melhores sucedidas nos seus esforços de transferência de conhecimento e terão 

melhores resultados.  

Di Gregorio e Shane (2003) reforçam esta ideia ao considerarem que a excelência 

científica das universidades (o que significa grupos de investigadores de melhor 

qualidade) pode gerar uma maior quantidade de patentes e desta forma criar condições 

para a potenciação da transferência de conhecimento, quer pela via da comercialização 

das patentes, quer pelo fomento à criação de novas empresas (ASO) que possam 

explorar essas patentes. Também Link e Scott (2005) consideram que as universidades 

com um maior volume e qualidade de investigação estão associadas a taxas superiores 

de conversão de conhecimento. Locket e Wright (2005) colocam o enfase no montante 

das despesas de I&D como um fator importante que pode criar maior propensão das 

universidades para a transferência de conhecimento. 

Outro aspeto sublinhado por Di Gregorio e Shane (2003) é a reputação ou prestígio 

institucional das entidades produtoras de conhecimento. Segundo estes autores, a 

reputação e o prestígio das universidades é um critério importante utilizado pelos 

agentes externos para avaliar o potencial comercial das tecnologias levando a que, os 

inventores das universidades mais prestigiadas possam obter com maior probabilidade o 

retorno do esforço colocado nas atividades de I&D. 

Também a base disciplinar tem influência sobre a criação de spin-offs sendo mais 

propensas a esta atividade as tecnologias de informação e comunicação, a biotecnologia 
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e as áreas relacionadas com a saúde (Callan, 2001; Clayman & Holdbrook, 2002). Essa 

propensão tende a aumentar quando os currículos integram unidades curriculares de 

empreendedorismo e criação de empresas (Teixeira & Davey, 2008). 

Um segundo grupo de fatores está ligado às políticas universitárias em torno da 

transferência do conhecimento gerado intramuros. Incluem-se aqui fatores relacionados 

com incentivos à proteção da propriedade intelectual, o apoio ao desenvolvimento 

empresarial do novo negócio e a cultura de empreendedorismo da universidade. 

De acordo com Shane (2004), a política de propriedade intelectual praticada pela 

universidade é um fator preponderante na determinação do tipo de mecanismos de 

transferência de conhecimento que tanto pode privilegiar a geração spin-offs como a 

comercialização por outras vias. Lockett et al. (2003) num estudo sobre a propriedade 

intelectual encontraram uma correlação significativa entre as despesas em registo de 

patentes e a criação de spin-offs. Di Gregorio e Shane (2003) sugerem que as políticas 

universitárias de licenciamento em relação à distribuição de royalties aos inventores 

podem influenciar os mecanismos de transferência. Com efeito, taxas de royalties mais 

baixas podem ser um incentivo para iniciar uma nova empresa para explorar uma 

tecnologia.  

Em contraste, verificaram que a posse de fundos para investir em novas iniciativas 

empresariais por parte das universidades têm um efeito pouco significativo sobre as 

taxas de criação de spin-offs, sugerindo que os empreendedores universitários preferem 

angariar capital externamente e que a posse desses recursos substitui, em vez de 

adicionar, qualquer efeito à atividade de criação de novas empresas. Este resultado é 

confirmado por Lockett et al. (2003), confirmando que as universidades melhor 

sucedidas na criação de spin-offs são as que têm participações de capital repartidas entre 

os empreendedores e entidades externas. 

Outro fator importante no processo de transferência de conhecimento refere-se à cultura 

empreendedora da universidade. Sendo um dos fatores que mais influenciam o processo 

de transferência de conhecimento, é também dos mais difíceis de moldar exigindo visão 

e ação estratégica e tempo de adaptação dos diferentes stakeholders. O´Shea et al. 

(2005) identificaram três fatores diferenciadores no âmbito da capacidade 

empreendedora das universidades: os recursos institucionais, o capital humano e os 

recursos financeiros. A conjugação dos três fatores torna a universidade mais propensa à 

comercialização de conhecimento mas que apenas se concretizará no caso de a 

universidade incorporar na sua estratégia de desenvolvimento de médio longo prazo 

medidas extensivas de apoio ao fomento de uma cultura de empreendedorismo. 

Siegel et al. (2004) sugere que para fomentar uma cultura de empreendedorismo, as 

universidades devem concentrar-se em cinco fatores organizacionais: (1) sistemas de 

recompensa para transferência de conhecimento; (2) modelos práticos utilizados pelos 

seus gabinetes de transferência de conhecimento, quando existem; (3) políticas 

universitárias para facilitar a transferência de conhecimento da universidade; (4) 

aumento do nível de recursos destinados a transferência de conhecimento; e, (5) 
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trabalhar para eliminar as barreiras culturais e informacionais que impedem o processo 

de transferência de conhecimento. 

Em terceiro lugar são também importantes os fatores institucionais mais diretamente 

ligados aos indivíduos. Neste campo foram identificados como mais relevantes os 

modelos de progressão na carreira académica, o sistema de recompensas associado a 

cada mecanismo de transferência de conhecimento e a falta de recursos e capacidades 

dos investigadores em áreas consideradas vitais para o sucesso do processo de 

transferência.  

Segundo O’Gorman et al. (2008) os modelos de progressão na carreira académica 

vigentes na maioria das universidades constituem uma barreira, ou pelo menos um 

desincentivo para a criação de ASO, na medida em que valorizam mais a investigação 

(produção e publicação de artigos), as atividades de ensino ou o envolvimento na gestão 

académica em detrimento da comercialização do conhecimento cujo impacto na carreira 

é bastante limitado ou mesmo completamente ausente.  

Desta forma, diversos autores consideram que o sistema académico de recompensas 

deve ser adaptado para reconhecer e incentivar os esforços que os investigadores façam 

para transferir conhecimentos através da criação de novos negócios e lidar de forma 

equilibrada com potenciais conflitos entre a progressão na carreira académica 

conseguida através da investigação e publicação e a progressão conseguida através da 

comercialização de propriedade intelectual ou da criação de novas empresas (Fini et al., 

2009; Bieńkowska & Klofsten, 2010). Além disso, outros autores sugerem a adoção de 

medidas de flexibilização do mercado de trabalho académico, com o objetivo de criar 

maior flexibilidade para os candidatos a empresários académicos, conciliando a sua 

posição académica com a eventual posição empresarial nascente (Franklin et al., 2001; 

Bieńkowska & Klofsten, 2010).  

Vohora et al. (2004) sugerem que as principais barreiras que os cientistas têm que 

enfrentar na apropriação do retorno de novos conhecimentos economicamente úteis, no 

caso da criação de spin-offs académicas, podem ser classificadas em termos dos 

recursos e capacidades necessárias, que sendo dinâmicas variam ao longo do ciclo de 

vida da empresa.  

Neste processo identificam um vasto leque de fatores condicionantes, que incluem a 

falta de conhecimento prévio dos cientistas do mercado e do seu funcionamento, as 

estruturas de incentivos universitários, os traços de personalidade dos cientistas 

fundadores, a inabilidade dos cientistas em integrar-se em redes sociais e comerciais, a 

inabilidade em assegurar os recursos necessários em cada momento crítico, a 

dificuldade em assegurar a viabilidade comercial e acelerar o crescimento ou, a 

composição da equipa de gestão de topo. 

Um quarto grupo de fatores está relacionado com a existência duma rede de relações de 

trabalho das universidades com organizações externas. Esta rede de relacionamentos 

pode ser crucial para a eficácia da transferência do conhecimento podendo estar 



Spin-offs Académicas em Portugal 

 

  
32 

 
  

associada a fatores como o acesso a parceiros empresariais externos, relativa facilidade 

de acesso a recursos, ou o acesso a potenciais fornecedores ou clientes. 

No que se refere ao acesso a recursos como por exemplo o financiamento, as redes 

externas com o sector financeiro podem ser especialmente importantes para o 

desenvolvimento de spin-offs, dado o tradicional ambiente não comercial das 

universidades (Manigart et al., 1996). Di Gregorio e Shane (2003) argumentam que a 

proximidade relativa das universidades de locais onde existam empresas de capital de 

risco, business angels e outras entidades vocacionadas para o financiamento de start-

ups, pode ser um preditor importante para superar as barreiras de financiamento, 

especialmente para spin-offs de base tecnológica.  

Em alguns casos estas entidades estão disponíveis para apoiar as spin-offs nas fases 

iniciais, através de capital semente o que pode potenciar o processo de comercialização 

de diversas formas, nomeadamente, financiando o acesso a gestores profissionais 

especializados, a proteção de direitos de propriedade intelectual, financiando a 

construção de um protótipo, apoiando a preparação de um plano de negócios, cobrindo 

os custos legais, etc. (Gras et al., 2008).  

Segundo Lockett et al. (2005) os business angels e os investidores no capital semente 

podem também envolver-se na gestão e especialmente na função comercial, ajudando a 

empresa nas primeiras vendas e a desenvolver contactos para futuras rondas de 

angariação de capital, caso seja necessário (Franklin et al., 2001).  

Em quinto lugar, são também relevantes os fatores relacionados com as estruturas de 

intermediação no processo de transferência/conversão de conhecimento. Segundo 

Ndonzuau et al. (2002), do lado da oferta, os académicos nem sempre são capazes de 

identificar o potencial comercial de determinado conhecimento, devido à falta de 

experiência empresarial, enquanto do lado da procura, os atores de mercado têm 

dificuldades de acesso ao conhecimento e consequentemente às possibilidades de 

usarem esse conhecimento para resolver necessidades de mercado concretas, pelo que se 

uma estrutura de intermediação dispuser de competências adequadas, poderá colmatar 

esta assimetria de informação.  

Conscientes desta dificuldade as universidades têm criado estruturas que apoiam a 

transformação de conhecimento (Siegel et al., 2003b; Clarysse et al., 2005). Estes 

organismos têm funções variadas, incluindo atividades de prospetiva e diagnóstico, de 

avaliação e apoio à proteção dos resultados, de acreditação, de apoio à comercialização, 

de apoio à criação e desenvolvimento de spin-offs académicas, entre outros (Di 

Gregorio & Shane, 2003). São também importantes para “ligar” a multiplicidade de 

agentes que gravitam no ecossistema de inovação e transferência de conhecimento e que 

engloba cientistas, engenheiros, gestores de empresas, gestores de transferência de 

tecnologia, reitores e administradores das universidades e dos centros de investigação, 

business angels, empresas de capital de risco, agentes de propriedade industrial, entre 

outros (Shapin, 2008). Estas estruturas podem ser de diferentes tipos sendo que, as mais 

comuns são os gabinetes de apoio à transferência de conhecimento, as incubadoras de 

empresas e os parques de ciência e tecnologia. 
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Assumindo diferentes designações, tais como, Technology Transfer Office (TTO), 

Licensing Technology Office (LTO), Intelectual Property Office (IPO) ou Knowledge 

Transfer Office (KTO), os gabinetes de transferência de conhecimento nas 

universidades são vocacionados para mitigar a lacuna de comunicação que existe entre a 

produção de conhecimento, a sua aplicação em ambiente empresarial e a criação de 

novas empresas a partir de resultados de I&D.  

Estes gabinetes podem ser importantes no processo de amadurecimento, apoio e 

lançamento de ideias e na estruturação das relações entre empreendedores e 

investidores, ligando o conhecimento ao seu potencial de mercado.  

Há todavia alguns aspetos fundamentais que influenciam o seu desempenho 

relacionados com a forma como se organizam, o alinhamento com a estratégia da 

universidade, a idade ou fatores externos. 

 Em primeiro lugar, alguns estudos evidenciam que a escolha da estrutura 

organizacional no que se refere a relações de subordinação, grau de autonomia, 

incentivos, e estratégia de comercialização influencia o desempenho do KTO (Bercovitz 

et al., 2001; Feldman et al., 2002; Markman et al., 2005). Por exemplo, alguns estudos 

revelam que os KTO com independência financeira relativamente à universidade de 

origem tendem a incentivar mais a criação de empresas do que os acordos de 

licenciamento (Bercovitz et al., 2001; Feldman et al., 2002). Estes estudos também 

fornecem uma visão de que as competências dos profissionais que trabalham nos KTO 

são um dos elementos chave. É necessário que conheçam muito bem tanto a cultura da 

universidade e a sensibilidade dos seus membros para as diversas formas de 

transferência, como as necessidades da indústria, quer para poderem identificar 

oportunidades de licenciamento com as empresas existentes, quer para a identificação 

de oportunidades de criação de novas empresas. Assim, os profissionais dos KTO são 

atores fundamentais na comercialização de uma tecnologia, funcionando como árbitros 

entre as diferentes culturas e interesses associados às instituições do ensino superior e às 

empresas (Gras et al., 2008). 

Em segundo lugar, outro aspeto que afeta o desempenho dos KTO será o seu 

alinhamento com a estratégia da universidade. Markman et al. (2005) constataram que, 

o licenciamento e a contratação de investigação patrocinada são os mecanismos de 

transferência preferidos de entre os 72% dos KTO que incluíram no seu estudo. 

Consideram ser um resultado desconcertante, uma vez que a esmagadora maioria das 

universidades em que operavam tinham investido em incubadoras para acelerar o 

desenvolvimento de spin-offs. Estes autores consideram que estes resultados sugerem 

que as universidades estão mais interessadas em gerar rendimentos imediatos de curto 

prazo, do que investir no desenvolvimento de novas empresas cujo resultado tende a ser 

de longo prazo e comportar um nível de risco mais elevado. Segundo Chukumba e 

Jensen (2005) os KTO preferem licenciar porque é muito mais fácil do que criar uma 

nova empresa. Num estudo realizado com base nos dados da AUTM, entre 1995-2004, 

Swamidass e Vulasa (2009) descobriram que nas universidades americanas na faixa 

intermédia de intensidade de investigação (não de topo) apenas foi criada uma nova 
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empresa de 7 em 7 anos, por universidade. A reforçar este estudo, Nelson e Byers 

(2005) também baseados em dados da AUTM, mas entre 1999 e 2003, descobriram que 

apenas 10-15 % das licenças universitários foram para start-ups, 50-55% para as 

pequenas empresas (até 500 empregados), e 30-35% para as grandes empresas. 

Em terceiro lugar surge a questão da idade do KTO registando-se que as instituições 

com gabinetes mais antigos revelam melhores resultados talvez devido ao longo período 

de tempo necessário para desenvolver as competências específicas necessárias para as 

diferentes formas de transferência (Roberts & Malonet, 1996). Bray e Lee (2000) 

descobriram que os KTO mais antigos têm maior propensão a criar spin-offs do que os 

KTO mais jovens, devido à experiência acumulada do seu pessoal.  

Em quarto lugar surgem os fatores externos que contribuem para explicar as diferenças 

de desempenho entre os KTO. Por exemplo, a fase em que a tecnologia se encontra 

(estado embrionário ou mais maduro) está relacionada com a taxa de divulgação das 

invenções e com a estratégia de comercialização, ou seja, quanto mais adiantado esteja 

o processo de desenvolvimento do conhecimento (existência de um protótipo na fase 

beta, por exemplo) mais provável será a sua conversão valor económico, seja por via de 

licenciamento, seja da criação de spin-offs (Thursby et al., 2001; Markman et al.,2005). 

Além disso, os recursos (tangíveis e intangíveis) da universidade, o apoio à investigação 

e a sua localização, têm sido referenciados como fatores de entrada de desempenho dos 

KTO (Jones-Evans et al., 1999; Siegel et al., 2003b).  

Para além dos KTO, há outras estruturas relevantes no apoio à transferência de 

conhecimento por via da criação de ASO, nomeadamente as incubadoras de empresas, 

que tanto podem ser propriedade das universidades, como fruto de parcerias com 

entidades regionais ou locais e que muitas vezes estão localizadas ou nos campi 

universitários ou nas proximidades do mesmo (Phan et al., 2005; Clarysse et al., 2005). 

Ao disponibilizarem um ambiente favorável aos potenciais empreendedores durante o 

desenvolvimento da ideia e as fases de arranque da empresa as incubadoras podem 

contribuir para o sucesso das spin-offs académicas (Grimaldi & Grandi, 2005).  

No essencial a sua missão incide na redução dos custos e na provisão de serviços 

iniciais às empresas mais promissoras nascidas nos campi académicos. De acordo com 

Zedtwitz e Grimaldi (2006), as incubadoras devem oferecer, espaço e acesso a 

infraestrutura física, apoio ao processo de criação e desenvolvimento inicial da empresa, 

acesso a capital, serviços administrativos, facilidade de acesso a redes de contactos 

internas e externas à incubadora e apenas serão eficazes no apoio aos empreendedores 

quando estes apoios funcionam de forma integrada e profissional.  

Em síntese no que se refere à transferência de conhecimento, os resultados de diferentes 

estudos sobre a correlação entre os recursos e capacidades das instituições académicas e 

a geração de ASO em países ocidentais identificados na revisão de literatura e 

resumidos no anexo VI, apontam para a influência da excelência intelectual da 

organização-mãe, (Di Gregorio & Shane, 2003; Powers & McDougall, 2005), a sua 

base interdisciplinar de recursos (O'Shea et al., 2005), a dimensão (em termos de 

número de investigadores, funcionários KTO e em menor grau o número de estudantes) 
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e a experiência prévia do seu KTO (Di Gregorio & Shane, 2003; Lockett et al., 2005), a 

disponibilidade de apoio financeiro interno (Di Gregorio & Shane, 2003), a existência 

de uma incubadora (Di Gregorio & Shane, 2003; Markman et al., 2005), o montante 

investido em investigação e na proteção intelectual das invenções (Lockett et al., 2005), 

a disponibilidade de entidades ligadas ao financiamento de start-ups na área geográfica 

da universidade, (Zucker et al., 1998; Powers & McDougall, 2005), as políticas e 

estratégias de transferência de conhecimento da universidade (Di Gregorio & Shane, 

2003; Markman et al., 2005) e a capacidade de desenvolvimento de negócios das 

universidades e dos seus KTO (Lockett et al., 2005). 

Sendo a criação de ASO por via de iniciativas empreendedoras uma das faces mais 

visíveis e mais eficazes do processo de transferência de conhecimento iremos, no ponto 

seguinte, desenvolver este tópico aprofundando a revisão da literatura sobre este tipo de 

mecanismo e terminando com o conceito de ASO. 

4.  As empresas spin-offs académicas e a transferência de 

conhecimento 

Os estudos sobre spin-offs académicas representam um campo de investigação 

emergente (Van Burg et al., 2008). De forma similar ao que sucede no campo do 

empreendedorismo olhado numa perspetiva mais abrangente, a investigação sobre a 

natureza, os antecedentes e os efeitos das atividades empreendedoras de nível 

universitário também cresceu rapidamente ao longo das últimas três décadas, e de forma 

mais acentuada ainda nos últimos anos, devido à publicação de edições especiais em 

vários jornais nomeadamente no Management Science, Journal of Technology Transfer, 

Research Policy and Journal of Business Venturing (Rothaermel et al., 2007) ou outros 

como o Technovation, European Small Business Journal, Strategic Entrepreneurship 

Journal ou o Entrepreneurship: Theory and Pratice, entre outros.  

Como no ponto 1 deste capítulo foi já feito um enquadramento geral da literatura 

relacionada com o empreendedorismo académico, neste ponto iremos complementar 

aquela abordagem discutindo o papel das ASO na conversão de conhecimento, bem 

como o conceito de Nova Empresa de Base Tecnológica e de ASO. 

4.1. A empresa spin-off académica enquanto mecanismo de transferência de 

conhecimento  

Embora as ASO sejam um dos mecanismos mais eficientes e eficazes de conversão de 

conhecimento produzido nas universidades para o mercado, é um fenómeno ainda 

pouco conhecido e pouco estudado. 

No que se refere à comercialização de conhecimento por via da criação de spin-offs, 

apesar de alguma controvérsia, os argumentos favoráveis têm prevalecido na tomada de 

decisão das universidades e dos governos sobre os aspetos desfavoráveis. Os estudos 

que foram surgindo (ainda escassos) têm conduzido as universidades a procurarem de 

forma crescente a sua integração em ecossistemas empreendedores que facilitem a 

criação de empresas a partir do conhecimento gerado pelas suas estruturas internas e os 
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governos a criar programas públicos que incidam sobre os fatores que podem 

influenciar o seu desenvolvimento futuro (OECD, 2003; O’Shea et al., 2005; Locket et 

al., 2005; Franzoni & Lissoni, 2006; Bekkers et al., 2006; Landry et al., 2006). 

Todavia, a intensidade com que este mecanismo poderá ser utilizado depende da forma 

como os diferentes fatores de influência na criação, desenvolvimento e no desempenho 

de spin-offs universitárias são geridos, nomeadamente os sistemas de incentivos, 

estatuto universitário, localização, cultura, agentes intermediários, experiência e 

objetivos universitários, ou estruturas de apoio (Rothaermel et al., 2007). 

Pela sua relevância e por ser o objeto desta tese iremos discutir o interesse da criação de 

spin-offs académicas como mecanismo de transferência de conhecimento, os fatores que 

influenciam a sua eficácia e as políticas e práticas que as universidades podem adotar 

visando a maximização dos benefícios da sua utilização. 

A literatura académica mostra a importância do estímulo à transferência de tecnologia 

através da criação de spin-offs académicas, especialmente em áreas de alta tecnologia 

destinados a mercados com potencial de crescimento elevado (Shane, 2002; Heirman & 

Clarysse, 2006; Stam & Wennberg, 2009, Valdivia, 2013). A expressão spin-off, 

enfatiza o facto do processo de formação da nova empresa surgir de uma organização 

preexistente. As referências à proveniência dessas empresas são feitas por meio da 

utilização de termos como academic, university, research-based 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 alguns 

exemplos de nomenclaturas comumente encontradas em artigos científicos da área (p.e., 

Djokovic & Souitaris, 2008; Mustar et al., 2006; O’Shea et al., 2004). Segundo 

Rothaermel et al., (2007), o conceito utilizado pelos investigadores depende, em grande 

medida, da natureza e características dos dados recolhidos e dos objetivos dos seus 

estudos.  

Em vários países europeus, à semelhança do que ocorre nos EUA, tem havido um 

aumento substancial no número de spin-offs académicas criados (Wright et al., 2004; 

Moray & Clarysse 2005; Chiesa & Chiaroni, 2005; Clarysse et al., 2007). Esta evolução 

tem sido acompanhada por uma mudança de políticas governamentais que incentivam 

as universidades e instituições a comercializar os seus resultados de investigação.  

Constata-se, todavia, que apesar das mudanças referidas, em muitas universidades, as 

publicações continuam a ser ainda o principal canal para a transferência de tecnologia e 

conhecimento, não obstante as suas desvantagens em termos de eficiência (Rogers et 

al., 2001). Segundo Debackere (2000), as ASO fornecem um mecanismo muito mais 

eficiente, pois tendem a encurtar o lapso de tempo entre a criação do conhecimento e a 

sua aplicação em produtos e serviços comerciais.  

Rasmussen et al. (2006) destacam três razões que podem levar as universidades a 

estimularem a criação de ASO, em detrimento de outras formas de transferência: (1) em 

primeiro lugar porque as empresas que são criadas a partir das atividades desenvolvidas 

nas universidades estão em melhores condições para reconhecer as suas competências e 
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em estabelecer relações duradouras, podendo tornar-se futuros contratantes e 

assegurarem de forma mais eficaz relações de longo prazo. Através desta ligação as 

ASO para além de gerarem emprego para os licenciados, podem fornecer algum 

financiamento para a I&D da universidade e participar ativamente no processo de 

circulação e recirculação do conhecimento; (2) em segundo lugar, porque o processo de 

ASO é menos sensível às mudanças no clima económico global quando comparado com 

os acordos de licenciamento com as empresas estabelecidas tendendo a funcionar em 

contraciclo. Ou seja, em períodos de dificuldade económica, enquanto as empresas 

estabelecidas tendem a diminuir a intensidade da relação, as condições para a criação de 

novas ASO podem melhorar, fruto do apoio dos governos através de programas de 

incentivo, como um dos meios para atenuar os impactos negativos das crises 

económicas; e, (3) a terceira razão é a visibilidade das empresas spin-off. O impacto da 

interação colaborativa com a indústria (via licenciamentos, por exemplo) em termos de 

criação de emprego ou novos produtos inovadores é difícil de medir, enquanto no caso 

das spin-offs são indicadores relativamente mais fáceis de apurar.  

Outro aspeto diferenciador das spin-offs no processo de transferência prende-se com o 

objeto e o sujeito de transferência. Com efeito, no processo de criação de novas 

empresas é transferido conhecimento explícito e conhecimento tácito (Goldfarb & 

Henrekson, 2003; Fontes, 2005; Link & Scott, 2005). Os indivíduos, no caso presente, 

os académicos, são o recetáculo do conhecimento (explicito e tácito) e transferi-lo para 

o exterior implica, na maioria dos casos, a deslocação do próprio individuo para um 

novo projeto ou o acompanhamento próximo do mesmo. Assim, no processo de criação 

de ASO são transferidos tanto o objeto como o sujeito conferindo, segundo Delapierre 

et al. (1998), maior credibilidade e sustentabilidade ao processo de transferência, visto 

que muitas vezes esse conhecimento, especialmente o de natureza tácita, tem 

características únicas, onde o grau de apropriabilidade é muito elevado e onde apenas os 

investigadores estão em condições de modificar e desenvolver (Karnani, 2013). 

Constata-se, pois, que o fomento de empresas spin-off, com o intuito de comercialização 

da investigação universitária é hoje um fenómeno mais visível, que pela sua importância 

capta a atenção de políticas públicas de apoio a nível transnacional, nacional e local 

com maior evidência para os EUA, Europa e cada vez mais a Ásia (Shane, 2004; Phan 

& Siegel, 2006; Rothaermel et al., 2007; O’Shea et al., 2008).  

4.2. As ASO – Definição do conceito 

Ao longo dos pontos anteriores temos vindo a referir-nos às ASO como um dos 

mecanismos mais importante e mais eficazes de conversão e exploração de 

conhecimento do sistema de ensino para o mercado, sem que, no entanto, tivéssemos 

discutido o significado de ASO. Este ponto que encerra a revisão da literatura sobre a 

produção e transferência de conhecimento tem justamente o propósito de discutir o 

conceito de ASO e clarificar a definição adotada neste estudo. 

Em primeiro lugar a literatura sugere que as ASO são um subconjunto das denominadas 

Novas Empresas de Base Tecnológica (NEBT) com especificidades próprias, 
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nomeadamente por serem sempre um mecanismo de transferência de conhecimento do 

sistema de ensino para a economia e a sociedade. 

Sendo um subconjunto das NEBT, antes de nos debruçarmos sobre o conceito de ASO 

iremos debater o conceito de NEBT. Assim, a primeira e muito evidente constatação é 

que o termo NEBT não reúne consenso na literatura. A sua designação não tem 

contornos bem definidos sendo comum encontrarem-se outras classificações para 

empresas com o mesmo perfil. Taxonomias como “empresa de tecnologia avançada”, 

“empresa intensiva em tecnologia”, “empresa de tecnologias emergentes” e a mais 

comum “empresa de alta tecnologia”, são de forma recorrente utilizadas com 

significados similares. Além desta diversidade de nomenclaturas, a abrangência de 

diversos aspetos associados ao tema torna o conceito confuso (Viardot, 2004) e a 

classificação deste tipo de empresas complexo. 

Uma das classificações mais comummente utilizada para este tipo de organização é a de 

“empresa de alta tecnologia”. No entanto, mesmo nesta classificação específica há 

variadas formas de as enquadrar. Alguns autores fazem-no a partir dos sectores em que 

atuam, outros a partir das características dos produtos e serviços que comercializam, não 

estando, por isso, associadas a sectores pré-determinados (Viardot, 2004; Bowen, 2004). 

Outros aspetos mencionados que caracterizam este tipo de empresas são as elevadas 

qualificações técnico-científicas dos trabalhadores, investimentos elevados em 

investigação e desenvolvimento e projeção internacional no sentido em que os produtos 

e serviços são direcionados para o mercado global (Gibson & Rogers, 1994). Há ainda 

outras taxonomias como por exemplo a utilizada por Day e Schoemaker (2000), que usa 

o conceito de empresas de "tecnologias emergentes" em oposição ao conceito de 

tecnologias “estabelecidas”, onde as primeiras representam uma base de conhecimento 

em permanente e acelerada expansão com potencial para criar novos sectores ou 

transformar um existente.  

Esta diversidade de olhares usados na literatura introduz alguma confusão neste campo 

de estudo, o que tem tornado difícil a construção de um quadro teórico de análise 

coerente e integrado (Cunha et al., 2013). Isto implica que quando se analisam as 

conclusões de diferentes estudos, as generalizações são praticamente impossíveis, 

porque as amostras estudadas não são diretamente comparáveis (Storey & Tether, 

1998).  

Feita esta pequena digressão pelo conceito de NEBT iremos de seguida concentrar a 

nossa atenção no conceito de spin-off académica que apresenta especificidades próprias 

relativamente à NEBT, tanto no que se refere aos atores envolvidos, como à ligação à 

instituição de origem.  

Ora, tal como o conceito de NEBT não tem uma única definição consensualmente 

aceite, também o conceito de spin-off académica tem várias propostas. Djokovic e 

Souitaris (2008) num artigo de revisão de literatura sobre ASO argumentam que a 

definição deve conter três elementos principais: o resultado do processo; os principais 

agentes envolvidos; e, os principais elementos a ser transferidos. Os estudos sobre o 

resultado do processo de ASO são bastante consensuais. Uma ASO é uma nova 
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empresa, com personalidade jurídica própria (Djokovic & Souitaris, 2008). De acordo 

com Klofsten e Jones-Evans (2000), esta característica ligada à criação de uma nova 

empresa é uma das pedras angulares das ASO. Neste estudo, iremos adotar o mesmo 

posicionamento e investigar apenas empresas, excluindo assim novas divisões ou 

departamentos dentro das organizações existentes ou as entidades existentes mudando 

apenas a forma jurídica.  

O segundo aspeto central do processo de ASO diz respeito aos principais agentes 

envolvidos. Roberts e Malonet (1996) identificaram como principais, os seguintes: (1) a 

organização-mãe, a partir da qual a tecnologia é desenvolvida; (2) o originador da 

tecnologia, ou seja, a pessoa ou equipa que traz a tecnologia de um estágio de I&D 

básica para um ponto em que a tecnologia pode ser transferida; (3) o empreendedor que 

tenta criar um novo negócio centrado nessa tecnologia, e (4) o investidor de risco que 

fornece financiamento para a nova empresa. 

O terceiro aspeto chave da definição ASO envolve o elemento central a ser transferido 

da instituição de origem para a nova empresa. A transferência de alguns direitos 

(intelectuais), como por exemplo, bens, ideias ou conhecimento, são elementos-chave 

no processo de criação e desenvolvimento da ASO (Clarysse & Moray, 2004; Bathelt et 

al., 2010). Alguns autores usam uma definição muito restrita, exigindo que os direitos 

transferidos sejam de natureza exclusivamente tecnológica (Nicolaou & Birley 2003; 

O'Shea et al., 2008). Neste sentido, por exemplo, Wright et al. (2007) fazem depender a 

inclusão de uma nova empresa na categoria de ASO apenas quando tiverem origem em 

licenciamento ou cessão de direitos de propriedade intelectual. Outros autores 

argumentam que esses direitos podem incluir tanto conhecimento codificado (por 

exemplo, na forma de patentes ou direitos autorais) como conhecimento tácito (know-

how técnico) (Chiesa & Piccaluga, 2000; Hindle & Yencken, 2004). Com base na 

natureza do conhecimento transferido, Hindle & Yencken (2004) fizeram uma distinção 

entre spin-offs de investigação (transferência propriedade intelectual formal, como 

patentes ou copyrights), empresas de transferência de tecnologia (conhecimento tácito 

ou know-how) e spin-offs indiretos (criado por ex-funcionários ou estudantes com base 

no conhecimento tácito ou know-how adquirido durante a sua permanência na 

universidade).  

Quanto à ligação dos empreendedores à instituição de origem, a Comissão Europeia 

(European Commission, 2004) e a OCDE (2002) utiliza a relação laboral com a 

instituição de origem como critério delimitador, tendo como argumento básico que a 

transferência para ser completa deve ser acompanhada pelo agente gerador do 

conhecimento, nomeadamente o conhecimento tácito, mas há autores (por exemplo, 

Pirnay et al., 2003) que incluem licenciados ou estudantes, que não possuem esta 

ligação laboral nem tiveram um envolvimento prévio em atividades de investigação da 

universidade, onde o racional assenta não no agente, mas na natureza do conhecimento 

que deve ser novo (Nicolaou & Birley, 2003). 

Este enquadramento genérico indicia desde logo uma grande diversidade de olhares, 

confirmada pela literatura consultada, abrangendo um largo espectro de definições que 
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oscila entre definições muito abrangentes até definições bastante focadas em 

determinados públicos-alvo. 

Mas mesmo num espectro mais restrito relacionado com o ambiente universitário, 

podem encontrar-se diversas nomenclaturas com significados diferentes, conforme se 

sintetiza a seguir: Hemmer et al. (2005) referem-se a spin-offs académicas como 

empresas baseadas em conhecimento, com origem numa universidade ou instituição de 

investigação, por graduados ou pessoal académico dessas instituições; a Comissão 

Europeia (2003) utiliza a expressão spin-offs baseadas em investigação definindo-as 

como empresas criadas por empregados para comercializar uma invenção que resulte de 

esforços de I&D de universidades, escolas técnicas ou departamentos de I&D públicos 

ou privados; Nicolaou e Birley, (2003) usa o termo spin-out universitário como uma 

empresa que envolve a transferência de uma tecnologia de uma instituição académica 

para uma nova empresa em que os membros fundadores incluem um investigador 

académico que pode ou não estar atualmente associado à universidade; Lockett e Wright 

(2005) utilizam o mesmo termo (spin-out) e define-o como uma nova empresa que 

depende de licenciamento ou cessão de propriedade intelectual da instituição; 

Steffensen et al. (2000) utiliza a expressão spin-off universitária que define como uma 

nova empresa formada por docentes, estudantes de doutoramento ou outros membros 

que deixaram a universidade ou uma instituição de investigação para criar uma empresa 

enquanto ainda membros afiliados da universidade e/ou a tecnologia nuclear (ou ideia) é 

transferida da organização de origem; Pirnay et al. (2003) que utiliza a mesma 

expressão, definindo-as como empresas criadas para explorar comercialmente algum 

conhecimento, tecnologia ou resultados de investigação desenvolvidos na universidade. 

A OECD (2002), refere-se a spin-off de investigação pública como empresas fundadas 

por investigadores do sector público (incluindo pessoal, professores e post-docs), que 

licenciaram tecnologias que são propriedade de entidades do sector público ou empresas 

com participação de uma instituição pública no seu capital social ou diretamente criadas 

por uma instituição de investigação pública. Outros autores e entidades têm outro 

entendimento sobre o conceito, como pode confirmar-se através da consulta do anexo 

IV. 

Em termos de estudos nacionais sobre o tema, abrangendo em termos geográficos e 

contextuais um universo similar ao presente estudo, Teixeira e Grande (2013) definem 

ASO como empresas cujos produtos ou serviços são baseados em conhecimento 

científico/técnico gerado dentro de um ambiente universitário. Sublinhamos também a 

definição utilizada por Rodrigues et al. (2007: 2), que incluem na definição: “a) 

empresas criadas por elementos ligados a instituições de investigação, tais como 

professores universitários, investigadores, jovens bolseiros e estudantes de pós-

graduação com o objetivo de explorar, transformando ou transferindo, conhecimento 

e/ou tecnologia obtido ou desenvolvido na sua atividade de investigação em instituições 

de investigação; b) empresas criadas por jovens recém-licenciados ou pós-graduados 

que aplicam diretamente os conhecimentos obtidos na universidade; c) as empresas 

criadas por empresários externos tendo por base a transferência de tecnologia 

desenvolvida pela instituição de investigação.  
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A partir destes contributos, um dos desafios desta investigação foi a seleção de uma 

definição própria. No caso concreto desta tese, tendo em conta o seu objeto de estudo já 

antes apresentado, parece-nos adequado seguir de perto as definições da Comissão 

Europeia (2003), da OECD (2002) e ainda de Rodrigues et al. (2007).  

Assim, partindo destes referenciais, as ASO a estudar nesta tese são: novas empresas 

independentes, cujos produtos ou serviços são baseados em conhecimento 

científico/técnico, com menos de 8 anos de idade, criadas por estudantes de graduação e 

pós-graduação do ensino superior, investigadores e professores com o objetivo de 

explorar comercialmente o conhecimento, tecnologia ou resultados de investigação 

desenvolvidos pelos próprios na sua atividade de investigação na universidade, 

financiada por fundos públicos. 
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CAPÍTULO III – EMPREENDEDORISMO ACADÉMICO 

Como foi amplamente sublinhado no capítulo I o foco desta tese incide sobre os fatores 

que podem influenciar o desempenho das ASO. Neste capítulo iremos desenvolver o 

quadro teórico aplicado no contexto deste estudo.  

Na ausência de uma teoria geral sobre o empreendedorismo de base tecnológica 

(Blackburn & Kovalainen, 2009), o quadro teórico que nos parece ser mais adequado no 

âmbito desta tese é a Teoria Baseada em Recursos (TBR) e a Teoria do Capital Humano 

(TCH). A revisão de literatura destas teorias gerais de gestão foi, no caso especifico 

deste estudo, orientada para o fenómeno do empreendedorismo académico com o foco 

na criação e posterior desempenho das novas empresas de base académica. Esta escolha 

é justificada por diversos estudos terem concluído que as variações de desempenho 

entre as empresas são mais determinadas pelas suas características próprias, pelos 

recursos que possuem e, pela forma como são geridos, do que pela estrutura da indústria 

e dos fatores contextuais (Hill & Deeds, 1996). No caso das ASO, a principal força 

competitiva nos estágios iniciais advém principalmente dos recursos (tecnológicos) 

detidos pela empresa e do conhecimento e capacidades dos seus fundadores e não do 

seu posicionamento no setor em que atuam (Brush et al., 2001). 

Embora os dois corpos teóricos base sobre os quais se irão construir perguntas de 

investigação sejam a TBR e a TCH, pareceu-nos importante abordar outras perspetivas 

teóricas que complementassem a compreensão do quadro teórico representado por estas 

duas abordagens. Nesta perspetiva e porque a criação e desenvolvimento de uma 

empresa comporta a necessidade dos empreendedores se especializarem no julgamento 

da informação disponível e na tomada de decisões e, no caso particular das ASO, 

implicam a utilização intensiva de conhecimento, normalmente produzido na instituição 

de origem e transferido para a spin-off, pareceu-nos ser importante incluir neste estudo 

abordagens teóricas relacionadas com estes aspetos, nomeadamente, a teoria do 

empreendedorismo e a teoria do empreendedorismo pelo transbordamento do 

conhecimento. 

1. Teoria Baseada nos Recursos (TBR) no contexto das ASO 

Esta teoria explica a variação no desempenho e de sobrevivência da empresa de acordo 

com os recursos que possui. Sob certas condições, estes recursos (tangíveis e 

intangíveis) podem proporcionar uma vantagem competitiva (sustentável) para uma 

empresa em relação aos seus rivais (Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; Barney, 1991), 

resultando num desempenho mais elevado (Newbert, 2007). 

O reconhecimento da importância dos recursos para explicar o desempenho competitivo 

da empresa remonta ao trabalho seminal de Penrose (1959) e que descreve as empresas 

como organizações possuidoras de um conjunto de recursos heterogéneos com potencial 

produtivo, que foram sendo historicamente construídos e acumulados. Posteriormente, 

Wernerfelt (1984, p. 172) definiu recursos de uma empresa como "aqueles ativos 

(tangíveis ou intangíveis) que estão ligados à empresa de forma semipermanente". Esta 
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ligação semipermanente implica a mobilidade relativa dos recursos. No entanto esta 

mobilidade pode ser inibida pela dificuldade de transferência dos recursos entre as 

empresas, sem custos adicionais (Barney, 1991). Especialmente no curto prazo, as 

empresas têm dificuldades no desenvolvimento de novos recursos ou capacidades 

(Teece et al., 1997), sendo que apenas no médio e longo prazo, o conjunto de recursos 

pode ser alterado para melhor responder às exigências impostas pela concorrência ou a 

direção estratégica estabelecida pela equipa de gestão. 

Para Barney, (1991, p. 101) recursos da empresa são "todos os ativos, capacidades, 

processos organizacionais, atributos da empresa, informação, conhecimento, etc., 

controladas por uma empresa que lhe permitem conceber e implementar estratégias". 

Esses recursos e capacidades incluem os ativos tangíveis e intangíveis, "habilidades de 

gestão da empresa, processos e rotinas organizacionais, bem como a informação e o 

conhecimento que controla" (Barney et al., 2001, p. 625). 

De acordo com a TBR, as empresas dentro de uma indústria ou grupo são heterogéneas 

em relação aos recursos estratégicos que cada uma controla. É a singularidade dos 

recursos de cada empresa que apoia a sua posição competitiva e que confere 

sustentabilidade à sua vantagem competitiva (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991). 

Barney (1991) apresenta a TBR como uma alternativa aos modelos que estabelecem o 

foco da vantagem competitiva no contexto em que a empresa está inserida. A TBR é 

claramente um quadro teórico com o foco na natureza interna da empresa. Com efeito, 

embora não negligencie a influência dos fatores exógenos, dá um maior peso aos 

recursos internos e à sua gestão como determinantes do desempenho da empresa. Esta 

visão é apoiada por estudos empíricos que encontraram evidências de que os recursos 

específicos são responsáveis por mais variação no desempenho das empresas do que as 

características do mercado e da envolvente em geral (Mauri & Michaels, 1998). Por 

exemplo, um estudo conduzido por Rumelt (1991) revela que as diferenças individuais 

entre unidades de negócio explicariam 46% da variância observada no retorno dessas 

unidades de negócio, as características da indústria responderiam por apenas 8% e os 

efeitos corporativos (resultantes do relacionamento das unidades de negócio com outras 

unidades pertencentes à mesma empresa) representariam somente 1%. 

No que se refere às ASO, a natureza das suas atividades e o elevado grau de novidade 

das suas tecnologias, produtos e serviços, implica que tenham que operar num ambiente 

de elevada incerteza e dinamismo de mercado. A construção de uma base de recursos 

inicial é uma das tarefas mais desafiadora para um empreendedor ou uma equipa de 

empreendedores (Brush et al., 2001). Nos estágios iniciais, e mesmo nos primeiros anos 

de vida, os recursos detidos pela empresa, são um dos elementos considerados para 

avaliar o potencial de uma start-up, dada a ausência de um histórico anterior (Klofsten 

et al., 1998; Bathelt et al., 2010). No entanto, não basta deter os recursos adequados 

pois por si só não geram valor para a empresa, interessa também perceber como as ASO 

utilizam esses recursos, ou seja, como podem gerar produtos e serviços competitivos e a 

forma como conseguem conquistar e fidelizar clientes (Lockett et al., 2008). 
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Um dos aspetos críticos prende-se com a dificuldade de acesso a recursos externos, 

nomeadamente a fontes de financiamento adequadas às suas necessidades ou à falta de 

conhecimentos de gestão da equipa (recursos internos) para garantir o desenvolvimento 

das ASO (Lockett, 2005; van Geenhuizen & Soetanto, 2009). Com efeito, nos primeiros 

anos de uma nova empresa os ativos principais estão fortemente ligados com a 

identidade e as características do(s) seu(s) fundador(es) (Brüderl et al., 1992; Brush et 

al., 2001; Lee et al., 2001; Teece, 2007). Significa que para as ASO, as características 

dos fundadores podem ser determinantes na construção da base de recursos únicos e 

diferenciadores necessários para o posterior desenvolvimento da empresa, dado que as 

decisões nas fases iniciais têm um impacto duradouro sobre as opções estratégicas, 

oportunidades de crescimento e hipóteses de sobrevivência (Bamford et al., 1999). 

1.1. Tipos de recursos no contexto das ASO 

Os investigadores que têm adotado a TBR têm tentado descrever e classificar os 

diferentes tipos de recursos. A primeira distinção é entre recursos tangíveis e 

intangíveis. Na categoria de recursos tangíveis incluem-se o capital financeiro e os 

ativos físicos de uma empresa: escritórios, fábricas, equipamentos, stocks de matéria- 

materiais etc. (Lockett & Thompson, 2001; Mustar et al., 2006). Os recursos intangíveis 

incluem, por exemplo, rotinas organizacionais, capacidades, propriedade intelectual, 

direitos, reputação, marcas e qualidade do produto (Lockett & Thompson, 2001; Mustar 

et al., 2006).  

Outros autores têm categorizado os recursos de acordo com o seu "conteúdo". O'Shea et 

al. (2005) divide-os em recursos institucionais, capital humano, recursos financeiros e 

recursos comerciais. Brush et al. (2001) apresentou uma categorização mais extensa 

considerando seis tipos de recursos: recursos tecnológicos, financeiros, físicos, 

humanos, sociais e organizacionais.  

Os recursos tecnológicos referem-se a todos os ativos e conhecimentos relacionados 

com os produtos e tecnologias das empesas (Mustar et al., 2006). Integram-se nesta 

categoria as patentes, licenças outros direitos de propriedade intelectual obtidos para 

proteger o núcleo de conhecimento e as suas tecnologias (Brush et al., 2001). Além 

disso, Lockett e Wright (2005) argumentam que as despesas totais em I&D são também 

indicadores dos recursos tecnológicos, na medida em que potenciam os esforços de 

desenvolvimento dos recursos (físicos ou humanos) e o desenvolvimento da base 

tecnológica.  

Os recursos financeiros referem-se, em geral ao montante total e à natureza dos 

financiamentos da empresa, incluindo dinheiro, empréstimos, subsídios e os lucros não 

distribuídos (Mustar et al., 2006). Especificamente para as ASO, as fontes de 

financiamento incluem, por exemplo, fundos pessoais dos fundadores, financiamento 

por business angel, capital de risco, capital fornecido pela instituição de origem ou por 

subsídios públicos, entre outros. A este respeito, Ensley e Hmieleski (2005) 

argumentaram que as ASO são suscetíveis de obter financiamento público, com maior 

probabilidade de êxito dado que os fundadores (académicos) têm, frequentemente um 
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elevado conhecimento dos canais de acesso aos mesmos e treino no processo de 

candidatura e na gestão da sua execução.  

Os recursos físicos referem-se às instalações, equipamentos, localização e acesso a 

matérias-primas (Barney, 1991). O acesso a este tipo de recursos nas ASO é também 

um aspeto crítico colmatado, muitas vezes, através da sua instalação em incubadoras 

com o apoio da instituição de origem ou de outras entidades públicas (van Geenhuizen 

& Soetanto 2009).  

Os recursos organizacionais incluem aspetos relacionados com a forma como uma 

empresa é organizada: estruturas de comunicação e de hierarquia, planeamento, 

coordenação das estruturas e controlo (Barney, 1991; Mustar et al., 2006). Nas ASO, as 

equipas de gestão de topo (tendencialmente formadas por engenheiros e cientistas, como 

referido anteriormente) nem sempre integram elementos com competências nos 

domínios da gestão e comercialização (Ensley & Hmieleski, 2005).  

Os recursos sociais referem-se, no essencial, à construção de redes de contactos das 

ASO com o sistema produtor de conhecimento (universidades e outros), o meio 

empresarial, as instituições financeiras e outras entidades relacionadas com o negócio. 

Nas ASO a construção de uma rede de contatos que potenciem o desenvolvimento do 

negócio depende em grande medida da credibilidade do projeto empresarial e da 

experiência e capacidade equipa de fundadores na sua relação com entidades externas 

(Brush et al., 2001). 

Os recursos humanos estão mais relacionados com as características do(s) fundador(es), 

a equipa de gestão e os membros chave entre o pessoal de uma empresa (Mustar et al., 

2006), que no caso das ASO representam o mais importante recurso da empresa. A 

atenção para os recursos humanos como uma parte crucial dos recursos de uma empresa 

tem crescido significativamente nos últimos anos (Rogers, 2001) e a sua importância 

será retomada no ponto 2 deste capítulo, usando a Teoria do Capital Humano. 

1.2. Atributos dos recursos e vantagem competitiva nas ASO 

Para a TBR, em geral, quatro atributos são essenciais para definir o potencial dos 

recursos de uma empresa para manter a vantagem competitiva da empresa. No entanto, 

embora seja possível identificar uma linha de pensamento comum entre os autores que 

abordam a TBR, não há, contudo, consenso em relação aos atributos que os recursos 

devem possuir de forma a conferir à empresa uma vantagem competitiva sustentável. 

Mathur e Kenyon (1998) afirmam mesmo que há tantas versões para o conjunto destes 

atributos quanto o número de autores que sobre eles se debruçaram. Por exemplo, Grant 

(1991) considera que os recursos devem ser: (1) duráveis, no sentido de não se tornarem 

rapidamente obsoletos; (2) não transparentes, o que significa que os concorrentes não 

conseguiriam imitar a vantagem competitiva da empresa; (3) não transferíveis, o que 

quer dizer que não poderão ser adquiridos no mercado (ao menos em condições 

similares às conseguidas pela empresa); e (4) não replicáveis através de 

desenvolvimento interno. Para Dierickx e Cool (1989), os recursos que garantem 

vantagem competitiva sustentável devem ser: (1) não comercializáveis, ou seja não 
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adquiríveis no mercado, devendo ser construídos e acumulados internamente; (2) não 

imitáveis; e (3) não substituíveis.  

No caso das ASO os recursos tecnológicos são, regra geral, o resultado da investigação 

realizada pelos seus fundadores na sua atividade de investigação na universidade e 

desenvolvidos internamente após o processo de transferência, ou seja construídos e 

acumulados internamente, não sendo possível adquiri-los no mercado, facto que lhe 

poderá garantir uma vantagem competitiva. Como grande parte do conhecimento 

associado ao desenvolvimento dos recursos tecnológicos é conhecimento tácito, o que 

significa que não é passível de transferência sem transferir também o sujeito 

proprietário e que apenas se manifesta na sua aplicação prática, torna os fundadores das 

ASO um recurso único muito difícil de imitar. Trata-se de recursos intangíveis que são 

impossíveis de copiar e daí não serem substituíveis. O seu valor apenas poderá ser 

partilhado através de alguma forma contato com o detentor do conhecimento. 

Para Barney (1991), para poderem tornar-se fonte de vantagem competitiva sustentável, 

os recursos devem ter as seguintes características: (1) valiosos, ou seja com potencial 

para criação de valor, possibilitando a exploração oportunidades e/ou a neutralização de 

ameaças do ambiente, permitindo a redução dos custos ou o incremento de receitas da 

empresa; (2) serem raros (escassos) entre os competidores atuais e potenciais da 

empresa. Significa que, sendo valiosos, os recursos, apenas conferirão vantagem se não 

estiverem presentes num grande número de empresas; (3) serem imperfeitamente 

imitáveis
6
, ou seja, sendo valiosos e raros os recursos apenas poderão garantir vantagem 

competitiva sustentável se para as empresas que não possuam esses recursos serão 

difíceis de obter; (4) serem imperfeitamente substituíveis ou seja, não deve haver outros 

recursos alternativos que não sejam eles próprios raros ou difíceis de replicar, pois a 

acontecer, em seguida, várias empresas serão capazes de conceber e implementar uma 

estratégia similar e, portanto, esta estratégia não poderia gerar uma vantagem 

competitiva sustentável. 

No entanto, a posse de recursos com as características referidas considerados 

individualmente podem não conferir qualquer vantagem à empresa que os detém 

(Wernerfelt, 1984). O stock de recursos acumulados (tangíveis e intangíveis) só confere 

vantagem se for utilizado em conjunto para conceber e implementar estratégias que 

visem melhorar o desempenho da empresa, e apresentar vantagens competitivas sobre 

os seus concorrentes.  

                                                           
6
 De acordo com Barney (1991), existe imitabilidade imperfeita quando empresas que não possuem um 

determinado recurso enfrentaram uma desvantagem de custo para obtê-lo em comparação com firmas que 

já o possuem. Tais desvantagens de custo poderiam ser devidas a três razões: (i) condições históricas 

únicas, ou a empresa foi a primeira a identificar e explorar uma oportunidade e obteve vantagens por ser 

pioneira, ou porque existem efeitos considerados “dependentes da trajetória” (path dependents), 

significando que a história da firma e os recursos acumulados tem um significativo impacto na sua 

capacidade de resposta atual; (ii) ambiguidade causal, ou seja, quando as relações de causa e efeito entre 

os recursos da empresa e sua vantagem competitiva não são perfeitamente compreendidas, nem mesmo 

pela própria empresa, dificultando a replicação de sua estratégia pelos concorrentes; (iii) complexidade 

social, ou seja, os recursos que criam vantagens competitivas são socialmente complexos e multifacetados 

dificultando a reprodução da vantagem competitiva 
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Barney (1991) argumenta que não é suficiente os recursos da empresa terem as 

características acima referidas, sendo necessário ter a organização correta para tirar 

proveito desses recursos, ou seja, será a capacidade de utilizar e aproveitar esses 

recursos que permitirá à empresa alcançar uma vantagem competitiva sustentável, e um 

desempenho superior em relação aos seus concorrentes (Penrose, 1959; Wernerfelt, 

1984; Barney, 1991). Este quadro de análise é conhecido como VRIO onde 'V' significa 

valiosos, 'R' raros, 'I' inimitáveis e insubstituíveis e ‘O’ organização, que para ser eficaz 

terá que funcionar de forma articulada entre si. 

Segundo Lockett et al. (2009) o impacto de cada recurso considerado individualmente 

sobre a obtenção de uma vantagem competitiva sustentável nas ASO ou o desempenho 

acima da média é limitado. A TBR não prevê um relacionamento entre cada recurso e o 

desempenho da empresa, sendo que o seu valor só pode ser potenciado quando 

combinados com outros recursos em bloco. Além disso, alguns investigadores indicam 

que não são os recursos em si que geram valor para a empresa, mas a sua funcionalidade 

ou os produtos e serviços que podem gerar (Penrose, 1959; Foss et al., 2008; Lockett et 

al., 2009).  

Este ponto de vista tem uma consequência importante no que diz respeito às ASO, na 

medida em que nos estágios iniciais as ASO são confrontadas com uma grande escassez 

de recursos. Essa dificuldade pode ser colmatada através da utilização criativa dos 

recursos que possui de forma a gerar um diversificado leque de funções ou serviços 

diferenciados que lhes permita sobreviver no mercado (Lockett et al., 2009). Mesmo 

que as empresas tenham um stock similar de recursos, podem diferir quanto ao resultado 

real ou aos serviços que geram (heterogeneidade no lado da saída, em oposição a 

heterogeneidade de recursos) (Foss et al., 2008).  

Os fundadores das ASO têm, portanto, mais uma vez uma tarefa importante na 

determinação do uso mais criativo e rentável para os seus recursos e das alternativas 

futuras para o desenvolvimento ou aquisição de novos recursos (Lockett et al., 2009). 

Recursos como a estrutura de I&D, as patentes, a inovação e a qualificação e 

experiência da equipa de fundadores são exemplos de recursos que podem levar a uma 

vantagem competitiva em termos de desempenho das ASO. No entanto as ASO apenas 

poderão alcançar vantagens competitivas sobre os concorrentes se forem capazes de os 

utilizar de forma criativa, inovadora e diferenciadora. 

1.3. Recursos e capacidades dinâmicas no contexto das ASO 

Como indicado anteriormente, os recursos - individualmente ou em combinação - não 

irão induzir uma vantagem competitiva sustentável. Como referem Mahoney e Pandain 

(1992, p. 365), "a empresa pode obter melhor desempenho não porque tem mais 

recursos, mas sim porque tem competências distintivas que lhe permite uma melhor 

utilização dos mesmos". De forma semelhante, Newbert (2007, p. 124) argumenta que 

"os recursos não têm qualquer valor real para a empresa de forma isolada. Em vez 

disso… o seu valor latente só poderá ser colocado à disposição da empresa por meio das 

suas capacidades dinâmicas idiossincráticas”. Assim, o importante é o que as empresas 
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fazem com o seu stock de recursos, e não os recursos que possuem. Neste sentido, 

vários investigadores têm enfatizado a necessidade das empresas desenvolverem 

capacidades internas para além dos recursos que possuem (Teece et al,. 1997; 

Eisenhardt & Martin, 2000). A capacidade foi definida como "a habilidade da empresa 

para realizar uma atividade produtiva, que é criada através do desenvolvimento 

simultâneo de recursos e fatores de produção" (Lockett et al., 2009, p. 14). Capacidades 

são, portanto, os meios através dos quais o valor dos recursos é aproveitado. Significa 

que isoladamente, os recursos não proporcionam nenhum benefício para a empresa, no 

entanto, o seu valor latente pode ser explorado se a empresa possui as capacidades 

necessárias (Teece et al., 1997; Newbert 2007), para os utilizar de forma distintiva na 

produção de bens e serviços (Foss, et al., 2008; Lockett et al., 2009). As capacidades 

podem, assim, ser vistas como ativos de uma empresa que ajudam a explicar as 

diferenças no desempenho e as razões por que algumas empresas conseguem alcançar 

uma vantagem competitiva sustentável e outras não (Wang & Ahmed, 2007; Ambrosini 

& Bowman, 2009). Desta forma e tendo em conta o exposto nos parágrafos anteriores, 

parece-nos que a literatura sobre as capacidades complementa a literatura tradicional 

associada à TBR.  

No caso das ASO estas capacidades são muito dependentes da qualificação e 

experiência da equipa de fundadores quer no que se refere à capacidade de 

transformação do conhecimento em produtos e serviços inovadores, quer na capacidade 

de os levar para o mercado e criar uma base estável de clientes. Nas ASO tal como nas 

empresas em geral, a maioria das capacidades e das operações das empresas 

concentram-se na produção e venda quotidiana de produtos e serviços que lhes 

garantam a sobrevivência (Winter, 2003). No entanto, a empresa também deve 

desenvolver capacidades para rever e redefinir as capacidades existentes em termos de 

médio e longo prazo. Estas capacidades foram apelidadas de "capacidades dinâmicas" 

(Winter, 2003). Teece et al. (1997, p. 516) definiram as capacidades dinâmicas como "a 

capacidade da empresa para integrar, construir e reconfigurar competências internas e 

externas para lidar com ambientes em rápida mudança". Essas capacidades permitem 

interações entre recursos para realizar as atividades de forma a atingir um melhor 

desempenho (Brush et al., 2001) e, assim, refletir a capacidade da empresa em reagir a 

mudanças no mercado, (Leonard-Barton, 1992). Com referido anteriormente, as ASO 

operam geralmente na vanguarda da mudança tecnológica. O alto grau de incerteza 

tecnológica está simultaneamente, em muitos casos, associado a elevada incerteza do 

mercado e a um elevado dinamismo do mercado. Como Wang e Ahmed (2007) 

sugerem, o dinamismo do mercado é um estímulo para criar capacidades dinâmicas, a 

fim de adaptar-se continuamente às mudanças do ambiente em que operam.  

No caso das ASO, especialmente nos primeiros anos de vida "as capacidades dinâmicas 

residem em grande medida, na equipa de gestão de topo da empresa" (Teece, 2007, p. 

1346). O comportamento dos empreendedores na procura de oportunidades, o seu 

conhecimento empresarial e a capacidade de combinar e organizar os recursos podem 

ser vistos como os elementos que podem conduzir a resultados heterogéneos e, portanto, 

poderiam ser os recursos-chave para alcançar vantagem competitiva sustentada (Alvarez 
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& Busenitz, 2001). Desta forma, pode afirmar-se que as capacidades dinâmicas 

presentes na fase inicial das ASO dependem, principalmente, da qualificação e da 

experiência prévia da sua equipa de fundadores pelo que no processo da sua formação 

deverão ser tidas em conta as capacidades necessárias e mais adequadas para potenciar 

o desempenho das ASO.  

1.4. Teoria Baseada nos Recursos (TBR) e Visão Baseada no Conhecimento 

(VBC) 

Tendo em consideração que as ASO operam num contexto de elevado nível de 

conhecimento onde este pode constituir-se como a principal fonte de vantagem 

competitiva, iremos abordar neste ponto os aspetos mais relevantes desta linha teórica 

(VBC) e a sua ligação com a TBR, ainda que de forma bastante sintética. 

A VBC (Visão Baseada no Conhecimento) é vista como uma derivação da TBR para 

acentuar o papel do conhecimento singular e único como fonte de vantagem competitiva 

(Grant, 1996). O argumento central é que a criação de vantagens competitiva 

sustentável requer recursos idiossincráticos, difíceis de replicar e de transferir, 

atribuindo ao conhecimento o papel de recurso estratégico mais importante da empresa. 

A relevância do conhecimento enquanto recurso estratégico provém da capacidade em 

potenciar a diferenciação e o impacto que pode ter em termos de produtividade e 

inovação, fundamentando a diferença de desempenho entre as empresas (Bierly & 

Chakrabarty, 1996).  

A visão baseada em conhecimento assume um conjunto de pressupostos sobre as 

características do conhecimento e as circunstâncias da sua criação e aplicação, 

nomeadamente: (1) o conhecimento contribui de forma muito importante para a criação 

de valor; (2) diferentes tipos de conhecimento variam na sua transmissibilidade. A 

distinção fundamental é entre “conhecimento explícito”, codificado e expresso em 

documentos e, portanto, transferível a baixo custo, e "conhecimento tácito" que se 

manifesta apenas na sua aplicação e não é passível de transferência sem transferir 

também o sujeito proprietário; (3) os indivíduos são os agentes primários de criação de 

conhecimento e, no caso do conhecimento tácito, são os principais repositórios do 

mesmo; (4) mais conhecimento está sujeito a economias de escala e foco. Este é 

especialmente o caso do conhecimento explícito que, uma vez criado, pode ser 

implementado em aplicações adicionais a baixo custo marginal (Grant, 1996). 

O conhecimento em si mesmo não confere vantagem competitiva, necessitando duma 

gestão adequada que deverá estar intrinsecamente ligada à capacidade das empresas em 

utilizarem e combinarem as várias fontes e tipos de conhecimento organizacional para 

desenvolverem competências específicas e capacidade inovadora, que se traduzem, 

permanentemente, em novos produtos, processos, sistemas de gestão e liderança de 

mercado (Davenport & Prusak, 1998). Nesse contexto, o conhecimento desempenha um 

papel determinante no desempenho das novas empresas e em especial no desempenho 

das ASO, e vários autores afirmam que representa o recurso mais importante e crítico 

neste tipo de start-ups (Brush et al., 2001; Nonaka & Toyama, 2003; Lockett & Wright, 
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2005; West & Noel, 2009). Segundo Yli-Renko et al. (2002) o conhecimento é 

particularmente importante para as empresas de base tecnológica, argumentando que 

gerar e explorar os conhecimentos em sectores de alta tecnologia exige que o 

conhecimento seja continuamente reposto.  

A lógica do argumento sugere que o conhecimento, habilidades e experiência da equipa 

fundadora das ASO têm implicações importantes para o desempenho futuro da empresa. 

Esta parece ser uma perspetiva particularmente adequada para o estudo de empresas em 

cuja vantagem competitiva se alicerça no conhecimento, como é, regra geral, o caso das 

start-ups que são spin-offs académicas.  

Pela importância que os fundadores assumem no desempenho das novas empresas, 

como é o caso das que integram este estudo, as suas capacidades e antecedentes serão 

discutidas no ponto seguinte onde iremos sintetizar a Teoria do Capital Humano (TCH). 

2. Teoria do Capital Humano (TCH), no contexto das ASO 

A Teoria do Capital Humano (TCH) tem a sua génese na perceção de que as diferenças 

de produtividade geram variação nos salários (Becker, 1962; Becker, 1964; Shrader & 

Siegel, 2007). O capital humano refere-se a conhecimentos, competências, habilidades e 

experiências de um indivíduo que aumentam a acumulação de conhecimento e a visão 

de negócios (Schultz, 1961; Kaasa, 2009). Ambos podem ser melhorados através da 

educação, formação e outras experiências (Gimeno et al., 1997). De forma abrangente, 

pode dizer-se que a TCH estuda decisões individuais relacionadas com determinados 

aspetos do trabalho (p.e., carreira ou salários) e investimentos em educação, formação e 

outras experiências para melhorar a produtividade (Becker, 1962, 1975; Gimeno et al., 

1997).  

Vários investigadores têm argumentado que o conceito de capital físico pode ser 

alargado para incluir o capital humano (Schultz, 1961; Coleman, 1988). Os 

investimentos em capital humano, sendo semelhantes a outros tipos de recursos, criam 

mudanças nas habilidades e capacidades que permitem às pessoas agir de forma 

inovadora (Coleman, 1988), que pode ser uma fonte de vantagem competitiva se estas 

competências e habilidades forem difíceis de copiar ou transferir (relação com TBR). 

No entanto, ao contrário de formas mais físicas de capital, o capital humano é menos 

tangível, consignado nas habilidades, conhecimentos e experiências adquiridas por uma 

pessoa individualmente ou por uma equipa de fundadores, tendo merecido, por isso uma 

abordagem teórica própria e diferenciada da TBR (Becker, 1975; Coleman, 1988; 

Ployhart & Moliterno, 2010).  

A questão do capital humano no contexto das ASO tem uma importância 

particularmente acrescida. Gurdon e Samsom (2010) demonstraram que existe uma 

significativa falta de atenção dada à constituição dos membros das equipas durante o 

seu processo de formação, quer pelos próprios quer, por exemplo, pelas estruturas de 

apoio à criação de empresas das universidades (KTO). Também Ensley e Hmieleski 

(2005) puderam verificar que as equipas de gestão de topo das ASO têm uma dinâmica 

menos desenvolvida em termos de coesão, gestão de conflitos e partilha de uma visão 
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comum do que spin-offs independentes
7
 e, por isso, têm um nível de desempenho 

inferior. Este último estudo concluiu ainda que as entidades de apoio à criação e ao 

desenvolvimento de novas empresas de base académica (nomeadamente os programas 

públicos) se concentram demasiado na tecnologia e no processo em detrimento da 

composição das equipas de gestão de topo. Tendo em conta a natureza específica das 

ASO, onde o principal recurso são as equipas fundadoras com as suas capacidades e 

competências é fundamental dar uma atenção especial à composição da mesma. 

Especialmente nas fases iniciais, segundo Clarysse e Moray (2004) a equipa de gestão 

de uma nova empresa baseada em tecnologia deve ser capaz de: (1) entender e dominar 

muito bem a tecnologia da empresa no que concerne às potencialidades de criação de 

novos produtos e serviços e mercados de aplicação, (2) desenvolver o negócio a partir 

da base tecnológica sendo capaz de responder às exigências do mercado. Estudos 

anteriores, já antes citados, têm mostrado que um investigador sem formação 

empresarial ou experiência prévia não é, em grande parte dos casos, a pessoa melhor 

preparada para conduzir a ASO ao sucesso empresarial (Hindle & Yencken, 2004).  

Estas constatações indicam a necessidade potencial do recurso a competências 

associadas a empreendedores externos, como forma de complementar a equipa existente 

e adicionar novas competências, capazes de transformar inovações em vantagem 

competitiva sustentável para as ASO (Barney et al., 2001; Franklin et al., 2001; Hindle 

& Yencken, 2004). Uma das formas de colmatar esta lacuna poderá ser, por exemplo, o 

recurso à contratação externa de gestores que possam assumir a função de topo (CEO – 

Chief Executive Officer). No entanto, estas contratações externas tendem a gerar novas 

dificuldades já que a equipa empreendedora científica tem que aceitar um elemento 

estranho que pode não conhecer a tecnologia nem falar a mesma linguagem dos 

investigadores (Clarysse & Moray, 2004). O fundador é o principal recurso da ASO que 

detém o know-how tecnológico formando a competência central da nova empresa 

(Franklin et al., 2001; Gurdon & Samsom, 2010). Se o CEO é contratado externamente, 

ele(a) tem que entrar na tecnologia quase a partir do zero, uma vez que não esteve 

envolvido no processo de investigação.  

Desta forma, a literatura consultada considera que a contratação de um CEO externo é 

de difícil concretização, uma vez que, que o “campeão” de tecnologia (inventor), muitas 

vezes evolui naturalmente para essa função (Clarysse & Moray, 2004). Pode, então, ser 

mais eficaz contratar um consultor ou conselho consultivo, para as fases iniciais do ciclo 

de vida, que deverá desempenhar um papel de intermediário entre os tecnólogos, o 

mercado e os financiadores, até que um dos tecnólogos ganhe bastante conhecimento 

nas funções de CEO (Clarysse & Moray, 2004). 

Em desfavor da contratação de CEO externos especialmente na fase inicial da ASO, 

alguns estudos têm apontado para a importância de transferir o conhecimento tácito dos 

fundadores da ASO e, assim, a necessidade de ter o envolvimento contínuo e 

comprometido, de um ou mais fundadores (Thorburn 2000; Hindle & Yencken, 2004). 

                                                           
7
 CSO – Corporate Spin-off – sigla utilizada por Ensley e Hmieleski, referindo-se a spin-offs originadas a 

partir de uma empresa. 
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Com efeito, o conhecimento é um recurso particularmente importante para as novas 

empresas de base tecnológica (com já antes sublinhado), dado o carácter altamente 

especializado, instável e dinâmico do mesmo (Yli-Renko et al., 2001) e como salienta 

Grant (1996), o conhecimento tácito não é passível de transferência, sem transferir o 

sujeito proprietário do mesmo, neste caso, o investigador. 

2.1. Capital humano geral e específico 

Na teoria do capital humano, as características empreendedoras são divididas em capital 

humano geral e específico (Becker, 1975). O capital humano geral refere-se ao 

conhecimento, habilidades e experiência genérica para todos os tipos de atividade 

económica (Becker 1975; Westhead et al., 2005), incluindo conhecimentos gerais 

desenvolvidos principalmente através da educação formal e experiência profissional 

(Colombo et al., 2004). O capital humano específico refere-se a competências e 

capacidades que o empreendedor aplica diretamente no negócio específico que pretende 

criar, incluindo as competências para gerir todo o processo empreendedor 

(Preisendörfer & Voss, 1990).  

O capital humano geral integra, pois, as competências que podem ser transferidas para 

outros postos de trabalho na economia, ou outros empreendimentos (Becker 1975, 

Westhead et al., 2005), enquanto o capital humano específico refere-se a habilidades 

específicas para um determinado trabalho (ou posição) e que é difícil de ser transferido 

para outras ocupações (Autio & Klofsten, 1998; Colombo & Delmastro, 2002; Mosey & 

Wright, 2007). O capital humano específico tem, assim, uma aplicabilidade mais 

focada, referindo-se a conhecimentos específicos desenvolvidos através da formação 

e/ou experiência em áreas bem delimitadas ou em domínios específicos (Becker, 1975; 

Westhead et al., 2005).  

 O capital humano geral para o caso do empreendedor é geralmente medido na literatura 

pela idade do empresário, habilitações literárias (por exemplo, cursos de graduação, 

pós-graduações, tal como mestrado ou doutoramento) e pelo número total de anos de 

experiência de trabalho (Bruderl et al., 1992; Gimeno et al., 1997; Colombo & 

Delmastro, 2002). Já o capital humano específico é medido através das qualificações 

académicas específicas e especializadas que no caso de spin-offs académicas inclui 

áreas técnicas de engenharia e ciência (Autio et al., 1989; Licht & Nerlinger, 1998; 

Colombo & Delmastro, 2002), qualificações nas áreas de gestão ou marketing 

(Delapierre et al., 1998), experiência profissional no mesmo sector, experiência técnica, 

em gestão e comercial e experiência empreendedora anterior (Ensley & Hemielski, 2005; 

Colombo & Grilli, 2005; Batista et al., 2008; Ganotakis, 2012).  

Alguns estudos mostram que níveis mais elevados de qualificação formal estão 

associados a uma maior propensão para identificar oportunidades empreendedoras 

(Reynolds et al., 2004; Shane, 2003), significando que os indivíduos que desenvolvem 

estudos de mestrado ou doutoramento em áreas tecnológicas ou outras, na vanguarda da 

inovação, acumulam um capital de conhecimento relevante que lhes fornecem 

vantagens únicas (Oviatt & McDougall, 1995). Nesta linha, alguns estudos mostram que 
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o nível educacional poder ter um efeito positivo sobre o desempenho das novas 

empresas (Watson et al., 2003; Amason et al., 2006; Ganotakis, 2012). Por isso, muitos 

estudos sobre empreendedorismo académico focam o capital humano (numa perspetiva 

generalista), ou seja, características como a educação ou experiência dos fundadores, 

como um influenciador importante do desempenho das empresas. Sluis et al. (2005) 

numa meta-análise dos estudos sobre os retornos da educação para os empreendedores 

concluem que o desempenho empresarial, independentemente da métrica utilizada, é 

significativo e positivamente influenciado pela escolaridade formal. Assim, a literatura 

parece sugerir que um certo tipo de conhecimento (que pode ser obtido a partir da 

educação e da experiência) para os empreendedores parece ser crucial, não só porque 

capacita os empreendedores no reconhecimento e interpretação da informação (Park, 

2005) mas também porque para empresas start-up em mercados tecnológicos, 

caracterizados pela mudança contínua, um nível adequado de “habilidades” é necessário 

para lidar com os aspetos tecnológicos, comerciais e de gestão da empresa (West & 

Noel, 2009).  

No entanto, outros estudos sugerem que níveis elevados de qualificações formais de 

natureza generalista não explicam um melhor desempenho da empresa. Embora se 

reconheça que níveis elevados de formação de natureza geral podem ser uma condição 

necessária importante em vários domínios, desde a capacidade de recolher e interpretar 

grandes volumes de informação de natureza complexa até à capacidade de integrar redes 

profissionais alargadas, não são suficientes para garantir o sucesso das empresas 

(Bosma et al., 2004; Ucbasaran et al., 2008). 

Desta forma e em contraponto à perspetiva do capital humano geral, outros autores 

consideram que a posse de habilitações académicas elevadas em áreas específicas e 

alinhadas com o objeto do negócio podem ter uma maior relação com o desempenho das 

organizações, especialmente no caso das NEBT (Delapierre et al., 1998; Almus & 

Nerlinger, 1999; Grilli, 2014). No entanto, também neste campo têm surgido vários 

estudos sugerindo que a educação de alto nível técnico e especializado (que no caso das 

ASO de base tecnológica inclui formação em engenharia e ciências) por si só, não 

explicam o sucesso das NEBT (Colombo & Grilli, 2005; Ganotakis, 2012). Segundo 

Taheri e Van Geenhuizen (2011), para além de conhecimentos sobre a tecnologia, as 

novas empresas de base tecnológica precisam ter competências e conhecimentos sobre o 

mercado, incluindo conhecimentos sobre gestão e estratégia de longo prazo, de 

contabilidade e outros conhecimentos relacionados com as finanças. Significa que, a 

educação tecnológica tem de ser complementada com outros conhecimentos e 

especializações. Assim, no caso das ASO os empreendedores têm, em geral, elevados 

níveis educacionais muitas vezes ao nível de doutoramento (Mosey & Wright, 2007) 

pelo que o efeito na diferença de desempenho entre empresas deverá estar associado à 

base interdisciplinar da educação da equipa de fundadores tal como sugerido por 

Colombo e Grilli (2005) que, para além de elementos com formação tecnológica de 

engenharia e tecnologia, deverá integrar elementos com formação em gestão e 

marketing.  
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Mas o capital humano não se mede apenas pelo nível formal de qualificações 

académicas. É necessário incluir também a experiência profissional e outras ações de 

formação profissional. Esta experiência pode subdividir-se em experiência laboral 

prévia (quando adquirida previamente no exercício de funções noutras empresas) e em 

experiência empreendedora prévia (se adquirida criação de outras empresas ou 

iniciativas empresariais prévias).  

Vários trabalhos identificam uma correlação positiva entre a experiência laboral prévia 

e a criação de uma empresa (Vecciana, 1988; Shane, 2000; Kantis et al., 2002; 

Madruga, 2005). Esta linha de investigação assenta porém no pressuposto que qualquer 

tipo de experiência de trabalho contribui para a aquisição de competências e habilidades 

que são aplicáveis a muitas outras situações, nomeadamente na criação de empresas 

(Gimeno et al., 1997). No entanto, tal como acontece em relação ao nível de educação, 

também neste caso, a natureza da experiência anterior parece exercer uma influência 

sobre seu valor relativamente a iniciativas empreendedoras (Amason et al., 2006). Por 

exemplo, Colombo e Grilli (2005) ou Ganotakis (2012) mostram que a experiência 

prévia em funções de gestão ou na área comercial têm maior influência sobre o 

desempenho das ASO do que a experiência geral.  

Nesta perspetiva, embora a experiência prévia (generalista) seja sempre valorizada, 

alguns estudos também sugerem que esta revela maiores níveis de correlação quando 

adquirida no mesmo setor empresarial e no mesmo ramo de negócio da nova empresa 

(Florin et al., 2003; Ensley & Hmieleski, 2005; Colombo & Grilli, 2005; Ganotakis, 

2012). Enquanto Bosma et al., (2004) concluíram que este tipo de experiência 

(específica) tem efeitos significativos na sobrevivência e rentabilidade da empresa, 

Marvel e Lumpkin (2007), consideram que essa experiência beneficia a nova empresa, 

fruto das relações estabelecidas com clientes, fornecedores e outros parceiros e pela 

familiaridade com as melhores técnicas de vendas e de requisitos de capital, que diferem 

de sector para sector de atividade. 

Outro elemento central do capital humano é a experiência empreendedora anterior, que 

parece ter uma correlação positiva no desempenho do novo empreendimento (Aspelund 

et al., 2005, Colombo & Grilli, 2005; Ganotakis, 2012). Segundo Mosey e Wright, 

(2007) além do potencial impacto positivo na gestão de risco, a experiência 

empreendedora prévia também é benéfica para o desenvolvimento da rede de laços 

(capital social), dada a interação prévia dos fundadores com várias partes interessadas 

no processo empreendedor. No entanto, Baum e Silverman (2004), em contraste com os 

estudos anteriormente citados, destacaram porém efeitos potencialmente negativos que a 

experiência empreendedora prévia pode causar no novo empreendimento. Segundo 

aqueles autores, uma experiência empreendedora anterior falhada ou com pouco 

sucesso, por exemplo, pode influenciar negativamente a possibilidade de angariação de 

capital de risco, e desta forma não influenciar positivamente o desempenho da ASO ou 

mesmo conduzir a nova empresa ao fracasso. 

Ainda no que se refere aos indivíduos com experiência empreendedora prévia, 

Westhead e Wright (1998) identificaram três grupos
 

que concluíram diferir 
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significativamente nas suas características. Segundo Westhead e Wright (1998), os 

empreendedores podem ser categorizados em: (1) empreendedores novatos, sem 

qualquer experiência prévia na criação de projetos empresariais e que tenham criado 

apenas uma empresa independente; (2) empreendedores em série que criam ou 

compram novos negócios e que mais tarde os vendem, compram ou criam outros 

negócios; (3) empreendedores de portfólio, que criam e mantêm o negócio original e 

que mais tarde criam ou compram novos negócios. 

Empreendedores de portfólio e em série, por exemplo, diferem fortemente em relação à 

história familiar, experiência de trabalho, a idade da criação do primeiro negócio, as 

fontes de financiamento utilizadas e as fontes de informação consultadas relativamente 

aos novatos (Westhead & Wright, 1998; Westhead et al., 2005). Os empreendedores de 

portfólio parecem superar os novatos no que respeita a criatividade e inovação tendo 

também demonstrado ter experiências mais diversificadas e mais recursos do que os 

empreendedores em série e os novatos (Westhead et al., 2005). Como os 

empreendedores não podem ser tratados como um grupo homogéneo, a questão que se 

coloca é saber até que ponto os empreendedores em série conseguem obter maior 

sucesso do que os empreendedores novatos ou os empreendedores de portfólio, fruto 

das melhores competências e habilidades para detetar oportunidades valiosas e 

configurar recursos em modelos de negócio com sucesso (Shane, 2000; Barney et al., 

2001). O estudo empírico comparativo de Westhead e Wright (1998) apesar de detetar 

diferenças nas características dos empreendedores nos três tipos anteriormente referidos, 

não encontraram porém diferenças significativas de desempenho nas empresas criadas 

por eles.  

Ainda relacionado com a heterogeneidade que caracteriza os empreendedores, diversos 

estudos têm chamado a atenção para a necessidade da coexistência de diferentes tipos 

de competências nas ASO, quer estas estejam concentradas num empreendedor 

individual, quer divididas pela equipa empreendedora (Mosey & Wright, 2007; 

Ganotakis, 2012). Embora esta heterogeneidade de competências esteja mais associada 

a equipas fundadoras (Ucbasaran et al., 2003; Aspelund et al., 2005), também pode ser 

encontrada em empreendedores individuais com resultados semelhantes. Trata-se de 

indivíduos que não se especializam num campo particular, tendem a ser generalistas 

e/ou acumulam conhecimento de duas ou três bases disciplinares, que lhes permite 

considerarem questões a partir de diferentes perspetivas (Koellinger, 2008). No entanto, 

apesar de as empresas recém-criadas poderem ser iniciativa de um só individuo, a 

tendência geral é que seja uma equipa de empreendedores a tomar a iniciativa, que 

segundo alguns estudos parecem ter maior capacidade de execução que os 

empreendedores individuais (Sapienza & Grimm, 1997; Chowdhury, 2005).  

Analisados os principais aspetos do capital humano que podem influenciar o 

desempenho das empresas, iremos analisar no ponto seguinte os atributos do capital 

humano que podem explicar a heterogeneidade do desempenho. 
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2.2. A TCH como quadro explicativo da heterogeneidade de desempenho 

O efeito do capital humano no desempenho de uma empresa pode concretizar-se através 

de diferentes mecanismos.  

O primeiro efeito do capital humano reside na sua contribuição direta como recurso para 

alcançar uma vantagem competitiva (sustentável). O capital humano é um atributo 

individual das pessoas e, portanto, potencialmente valioso, único e inimitável e, se 

combinado com outros recursos, pode levar a uma vantagem competitiva sustentável 

(Brush et al., 2001). Neste sentido, Pennings et al. (1998) argumentam que as empresas 

com elevadas dotações de capital humano poderão ter uma melhor compreensão das 

necessidades dos clientes, do mercado, da tecnologia, etc. devido ao seu elevado 

conhecimento e experiência, e, portanto, conseguirem assim satisfazer essas 

necessidades. 

Um segundo efeito funciona de forma mais indireta. Em novas empresas, a ausência de 

um histórico leva os investidores a considerar as características da equipa fundadora 

como um dos fatores importantes na decisão de investir (Ostgaard & Birley, 1996). O 

capital humano da equipa fundadora (qualificações académicas, experiência, 

demografia, status, etc.), juntamente com o seu capital social são, portanto, elementos 

importantes na avaliação da capacidade inicial da nova empresa (Packalen, 2007). 

Quanto mais qualificado e experiente o capital humano de uma empresa, maior será sua 

capacidade de atrair recursos de entidades externas (Pennings et al., 1998; Packalen, 

2007), menor o custo dos mesmos, dada a redução do risco percebido (Brush et al., 

2001) e maior a facilidade em atrair financiamento (Tyebjee & Bruno, 1984; Brush et 

al., 2001; Florin et al., 2003). 

O terceiro efeito faz-se sentir ao nível da capacidade de gestão e implementação de 

novas tecnologias. Estudos anteriores mostram que equipas altamente qualificadas 

conseguem desenvolver de forma mais rápida e eficaz as plataformas tecnológicas que 

suportam a criação e desenvolvimento dos produtos e serviços oferecidos no mercado, 

bem como a sua regeneração, garantindo um fluxo de inovação alinhado com as 

expetativas dos clientes (Shrader & Siegel, 2007).  

Um quarto efeito prende-se com a capacidade das equipas de fundadores em termos de 

formulação e implementação de uma estratégia. Na fase inicial das ASO e nos primeiros 

anos de vida a equipa fundadora desenvolve a maioria das funções, nomeadamente a 

gestão de topo (Colombo & Grilli, 2005; Packalen, 2007; Shrader & Siegel, 2007) e, 

como sugerem Porter e Ketels (2003) os gestores de topo têm um papel importante a 

desempenhar na capacidade de inovação das suas empresas através das decisões que 

tomam sobre as competências e formação dos colaboradores, os investimentos em 

capital, a formulação da estratégia geral e sobre a estratégia de inovação. As suas 

decisões na fase inicial são determinantes na modelação do risco e das futuras opções da 

empresa e consequentemente na heterogeneidade de desempenho entre si (Bamford et 

al., 1999; Packalen, 2007).  
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2.3. Capital humano e equipas empreendedoras: dimensão e composição 

Na formação das equipas de fundadores das ASO, dois dos elementos importantes 

considerar são a sua dimensão e a sua composição, ou seja, o número de elementos e as 

suas características. Nesta interação entre tamanho e composição da equipa fundadora, 

vários estudos têm sublinhando a importância da heterogeneidade da mesma (Colombo 

& Grilli, 2005; Ensley & Hmieslki, 2005; Shrader & Siegel, 2007; Ganotakis, 2012).  

Apesar das múltiplas vantagens atribuídas à heterogeneidade de conhecimentos, 

competências e experiência prévia das equipas fundadoras, alguns estudos sugerem que 

as diferenças entre os membros da equipa podem ter consequências negativas, como por 

exemplo a problemas de coordenação e maior conflitualidade (Stam & Schutjens 2007; 

Foss et al., 2008). Outros estudos, por sua vez, sugerem que as equipas homogéneas 

apresentam melhor desempenho do que as equipas heterogéneas por não estarem 

expostas às mesmas dificuldades anteriormente enunciadas (Amason et al., 2006). 

Outro aspeto que foi destacado por Aspelund et al. (2005) prende-se com a menor 

rapidez de resposta a mudanças no contexto das equipas heterogéneas relativamente às 

homogéneas, dado que aquelas tendem a gastar mais tempo no processo de decisão fruto 

da maior diversidade de perspetivas entre os seus membros. 

No contexto das ASO a literatura sugere que, em geral, as equipas tendem a ser mais 

homogéneas no que toca à sua composição (educação, experiência e capacidades) 

quando comparadas com empresas similares mas com origem noutras empresas (Ensley 

& Hmieleski, 2005). Com efeito, na maioria das vezes, segundo Mosey e Wright (2007) 

as equipas das ASO são formadas, a partir do mesmo grupo de investigação e portanto 

compostas por investigadores nos mesmos domínios do conhecimento. Assim, se por 

um lado estes fundadores tendem a formar equipas com quem já estão familiarizados e 

com quem partilham laços de rede (Williamson & Cable, 2003; Ensley & Hmieleski, 

2005), por outro lado, os empreendedores académicos têm, regra geral, relativamente 

poucas conexões fora do ambiente da investigação o que dificulta o desejável 

alargamento da composição da equipa a elementos fora desse contexto (Mosey & 

Wright, 2007). 

Ainda no que se refere à composição, outros estudos indicaram a necessidade de 

encontrar um ajuste entre a estratégia seguida pela nova empresa e a natureza da sua 

equipa de gestão de topo. Como as ASO atuam, regra geral, em novas áreas de 

aplicação ou novos ambientes, os perfis técnicos e de marketing são considerados mais 

importantes (Shrader & Siegel, 2007) do que os perfis financeiros que parecem mais 

ajustados ambientes menos turbulentos e mais previsíveis (Amason et al., 2006). 

Segundo Shrader e Siegel (2007) o ajuste entre a composição da equipa fundadora e a 

estratégia da empresa influencia significativamente o seu desempenho. 

Outro aspeto de particular relevância prende-se com a evolução da equipa ao longo do 

tempo. Vanaelst et al. (2006) e Clarysse e Moray (2004) estudaram a evolução das 

equipas de topo das ASO ao longo do tempo, e a alteração das suas características 

durante o seu desenvolvimento. Tendo em conta o papel das capacidades dinâmicas no 

âmbito da TBR, anteriormente discutido, as necessidades de mudanças no capital 
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humano das ASO pode ser essencial para a superação de dificuldades em momentos 

críticos. Por exemplo, a composição das equipas parece mudar substancialmente quando 

entram investidores externos trazendo para primeiro plano as áreas de marketing e 

vendas (Vanaelst et al., 2006). Ou seja, ao longo do tempo as ASO têm necessidade de 

atrair diferentes competências e habilidades, mais orientados para a tecnologia nas fases 

iniciais onde o cientista (académico) desempenha um papel central, e mais comerciais 

nas fases posteriores, onde o investidor externo pode ser decisivo (Bjornalli & 

Gulbrandsen, 2010).  

Em relação à dimensão, foram encontrados efeitos positivos associadas a equipas 

formadas por mais do que um elemento, nomeadamente no que se refere ao maior stock 

de capital humano que poderá apoiar a tomada de decisões em situações complexas, a 

maior rede de contactos e uma maior probabilidade de angariação de financiamento, 

nomeadamente de capital de risco (Baum & Silverman, 2004). No entanto, apesar desta 

correlação positiva, outros autores não encontraram uma relação significativa entre o 

tamanho da equipa e o desempenho da empresa (Amason et al., 2006) ou da sua 

sobrevivência (Aspelund et al., 2005).  

No caso das ASO à semelhança do que acontece com outro tipo de start-ups, é mais 

comum a iniciativa empresarial estar associada a equipas do que a um único fundador, 

devido à complexidade em introduzir inovações tecnológicas geradas no ambiente de 

investigação académica, no mercado (Hindle & Yencken, 2004). No entanto equipas de 

fundadores com maior dimensão parecem gerar dificuldades adicionais na clarificação 

do poder e na afirmação da autoridade no seio da start-up (Clarysse & Moray, 2004). 

Segundo Bjornalli e Gulbrandsen, (2010) há formas de reforçar o capital humano, sem 

aumentar a dimensão da equipa de topo, como por exemplo, o recurso a um conselho 

consultivo, contratação de especialistas ou o recurso a apoios públicos.  

Em síntese, segundo Foss et al. (2008) o importante é que cada empresa tenha 

capacidade em encontrar o equilíbrio adequado entre a diversidade e o tamanho da 

equipa que, por um lado, potencie a criatividade e a inovação e, por outro lado assegure 

alguma homogeneidade de pontos de vista, que facilite a comunicação e o alinhamento 

de ideias. 

2.4. Capital humano e capital social 

Ainda relacionado com a teoria do capital humano das equipas empreendedoras, iremos 

abordar neste ponto, a relação entre capital humano e capital social no âmbito das ASO 

tendo em consideração a forte ligação entre ambos e até a perspetiva de ambos estarem 

integrados, dispensando um aprofundamento dos dois modelos em separado. O capital 

humano para além das qualificações e experiência acumulada pode também incluir os 

laços desenvolvidos pelos empreendedores nas suas relações profissionais. No entanto, 

embora em geral, os modelos de capital humano (Becker, 1962; Schultz, 1961) se 

tenham desenvolvido separadamente dos modelos de capital social (Coleman, 1988), no 

contexto do empreendedorismo académico, segundo Bozeman e Mangematin, (2004) os 

dois não são facilmente separáveis. Nas pequenas empresas o capital humano e social 
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estão na maioria das vezes concentrados num pequeno grupo de pessoas chave. Como 

afirmam Churchill e Lewis (1983, p. 32) nas fases iniciais “o empreendedor é o 

negócio” e portanto não sendo fácil separar os fatores de sucesso das empresas o efeito 

do capital humano acaba por, pelo menos em parte, capturar o efeito do capital social.  

Porém, em contraste com os empreendedores com origem em ambientes não 

académicos, o ambiente tradicionalmente não-comercial das universidades pode 

provavelmente significar que as ASO enfrentam grandes desafios no acesso a capital 

social externo, especialmente quando permanecem mais ligados à universidade e à 

investigação (Mustar et al, 2006; Nicolaou & Birley, 2003; Bienkowska & Klofsten, 

2010). Sendo conhecida a necessidade de desenvolverem redes de relações alinhadas 

com as suas áreas, na sua atividade de investigação, também foi demonstrado que essas 

redes estão muito ligadas às suas competências e capacidades nas áreas técnicas e 

científicas, demonstrando maior dificuldade na passagem dessas redes científicas para 

redes comerciais, sendo por isso muitas vezes importante a integração de elementos 

externos à universidade nas equipas de fundadores (Vohora et al., 2004).  

3. Outros corpos teóricos complementares 

3.1. Teoria do empreendedorismo 

Em complemento dos dois corpos teóricos apresentados nos pontos anteriores iremos 

ainda abordar a teoria do empreendedorismo e a teoria do empreendedorismo pelo 

transbordamento do conhecimento devido à sua ligação à criação e desempenho de 

novas empresas. 

A teoria do empreendedorismo (Casson 2005), sobre a qual parte dos argumentos deste 

trabalho são construídos, enfatiza que é o empresário que se especializa e tem 

responsabilidade na tomada de decisões relacionadas com a direção estratégica da 

empresa. Segundo este autor, existem diversas teorias da empresa, mas que apenas 

explicam aspetos particulares do comportamento das empresas, sendo por isso 

necessário sintetizá-las numa teoria abrangente, sendo que uma das razões que aponta 

para esta dificuldade seja o reduzido esforço dos investigadores para integrar o 

empreendedorismo na teoria da empresa. Atribui esta dificuldade ao facto de grande 

parte da literatura tradicional sobre o tema (por exemplo, Cantillon, 1755; Knight, 1921) 

ser de matriz económica e de natureza macro que desenvolve muito pouco os aspetos 

micro, relacionados com a gestão das empresas. Outro fator assinalado por Casson 

(2003) é que parte da literatura económica sobre o empreendedorismo é muito marcada 

por pressupostos psicológicos ligados ao perfil do empreendedor (Mclelland, 1961; 

Kirzner, 1973 e 1997).  

A teoria do empreendedorismo desenvolvida por Casson (2005) tenta sintetizar num 

mesmo corpo teórico a perspetiva económica com a perspetiva de gestão. O 

empreendedorismo é visto como um processo fundamental para a economia de 

mercado, e pode ser analisado através do alargamento do modelo de ação racional da 

economia neoclássica para um contexto incerto em que o acesso diferenciado à 
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informação gera diferenças na perceção do ambiente de negócios entre diferentes 

grupos de pessoas (Casson, 2003). Segundo esta teoria os empreendedores tentam 

explorar essas diferenças de perceção para sua própria vantagem. O empreendedor é 

percebido como responsável pela síntese e análise da informação disponível e, em 

seguida, utilizando os resultados desta análise para tomar decisões importantes sobre os 

negócios. Estas decisões incluem a criação de novos produtos/serviços e a identificação 

de mercados adequados e em última análise, influenciam o desempenho, crescimento e 

sobrevivência de uma empresa (Casson, 2005).  

A especialização na tomada de decisão com base no julgamento individual é tida como 

a característica definidora do empreendedor. Todas as outras características imputadas 

ao empreendedor são deduzidos a partir desta, introduzindo suposições específicas 

sobre o ambiente em que empreendedor opera (Casson, 2005). 

Além disso, argumenta-se que os empreendedores de sucesso precisam de possuir 

habilidades organizacionais apropriadas que devem basear-se na aquisição de 

qualificação profissional e de experiência de trabalho adequada e, que são essas 

habilidades (capital humano) do empresário, que acabarão por definir o desempenho de 

uma empresa (Barney, 1991; Lockett et al., 2009).  

Esta formulação da teoria do empreendedorismo de Casson (2005) revela ligações com 

a TBR. Esta, como já antes foi sublinhado, concentra-se na importância dos recursos de 

uma empresa e das circunstâncias em que estes podem ser uma fonte de vantagem 

competitiva sustentável (Barney, 1991). Os recursos em capital humano são 

considerados, de acordo com a TBR, e muito especialmente no âmbito do 

empreendedorismo académico, uma fonte de vantagem competitiva, (muitas vezes 

talvez a única) pois acredita-se que estes recursos são valiosos, heterogéneos e de difícil 

transferência (Zhuang & Lederer, 2006).  

É também especificamente mencionado que a equipa de gestão da empresa é um 

componente importante, uma vez que é considerado um recurso com o potencial de 

gerar vantagem competitiva por meio da identificação e exploração de uma 

oportunidade de negócio (Barney, 1991; Caldeira & Ward, 2003). Existe, pois, também 

uma conexão forte entre TCH e da teoria do empreendedorismo. A TCH enfatiza a 

importância dos recursos humanos e destaca o papel dos gestores (Teece & Pisano, 

1994), e a teoria do empreendedorismo argumenta que as capacidades empreendedoras 

são o principal de recurso de uma empresa, sublinhando que as capacidades dos 

cientistas e gestores de nível intermédio derivam das do empreendedor, uma vez que é 

ele que os seleciona e contrata (Casson, 2005; Porter & Ketels, 2003). No âmbito das 

ASO esta capacidade de julgamento da informação contextual e de escolha das equipas 

é considerada decisiva para o êxito das mesmas (Barney et al., 2001), razões que 

justificam a sua utilização no âmbito deste trabalho. 

3.2. A teoria do empreendedorismo pelo transbordamento do conhecimento  

Outro dos desenvolvimentos teóricos na área do empreendedorismo em que este estudo 

se apoia é a denominada teoria do empreendedorismo pelo transbordamento do 
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conhecimento (The knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship, KSTE, na sigla 

anglo-saxónica que utilizaremos doravante) (Audretsch, et al., 2005; Acs et al., 2009; 

Acs et al., 2013). 

Segundo este ainda reduzido corpo teórico, as teorias de empreendedorismo anteriores 

giram em volta da capacidade dos indivíduos para reconhecer oportunidades e agir 

sobre elas, iniciando novos empreendimentos (Shane & Vankataramen, 2000), focando 

os esforços de investigação sobre as diferenças entre os indivíduos, ou sobre as 

características específicas dos indivíduos para explicar a capacidade de alguns 

descobrirem ou criarem oportunidades empresariais e de as explorar e outros não (Shane 

& Eckhardt, 2003), enquanto, implicitamente, consideram o contexto externo em que o 

indivíduo atua como um dado ou uma constante (Audretsh, et al., 2005; Acs et al., 

2013).  

Em contraste, a KSTE tem um ponto de partida alternativo, pois em vez de se focalizar 

na heterogeneidade dos indivíduos, focaliza-se na heterogeneidade dos contextos em 

que os indivíduos atuam. Consideram que o que distingue a KSTE das teorias anteriores 

é resposta que dão relativamente à questão da fonte ou origem das oportunidades, que o 

corpo teórico anterior não considerava nos seus postulados (Acs et al., 2009). Assim, 

considera que a fonte das oportunidades empreendedoras envolve os spillovers
8
 de 

conhecimento, ou seja a identificação de novos conhecimentos e ideias que não são 

totalmente comercializados pela organizações incumbentes e que podem gerar esse 

conhecimento, quer sejam grandes empresas, universidades, laboratórios de 

investigação ou outras organizações produtoras de conhecimento. De alguma forma esta 

teoria inverte os pressupostos, considerando as características individuais como um 

dado, enquanto parte da explicação para compreender as diferenças de comportamentos 

é colocada na dinâmica e diversidade dos contextos em que os empreendedores estão 

inseridos (Audretsch et al., 2005).  

Desta forma, de acordo com este corpo teórico, é expectável que a atividade de ASO 

seja maior onde os investimentos em novos conhecimentos sejam relativamente 

elevados, uma vez que surgirão mais oportunidades que os empreendedores poderão 

explorar através dos spillovers das fontes de produção de conhecimento (as 

universidades, entre outras).  

Num ambiente com relativamente baixos investimentos em novos conhecimentos, 

haverá menos oportunidades empresariais e, consequentemente menor atividade 

empreendedora e menor criação de riqueza. Ou seja, a questão de proximidade entre o 

novo empreendimento e a organização incumbente tem relevância no fenómeno do 

transbordamento do conhecimento podendo identificar-se pelo menos duas razões pelas 

quais a dimensão regional poderá ser relevante. Em primeiro lugar, porque o novo 

conhecimento não flui livremente através do espaço, mas tende a ser vinculado 

regionalmente (Asheim & Gertler, 2005; Boschma, 2005) e em segundo lugar, porque 

os fundadores mostram uma tendência pronunciada para localizar as suas empresas em 

                                                           
8
 Spillovers – traduzido pela expressão portuguesa “transbordamento” 
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estreita proximidade espacial com o seu antigo local de trabalho ou com o local onde 

residem (Dahl & Sorenson, 2009).  

Fritsch e Amoucke (2013) num estudo realizado na Alemanha, constataram que a 

presença e o tamanho das instituições académicas públicas têm um maior efeito sobre a 

formação novos negócios inovadores do que a qualidade dessas instituições. Também 

constataram que os spillovers são fortes localmente mas fracos em termos inter-

regionais.  

Desta forma, o empreendedorismo é visto como um importante driver para a conversão 

do conhecimento em valor económico e social, agindo como um canal através do qual 

algum do conhecimento criado por organizações produtoras (empresas ou 

universidades, p.e.) transborda e leva alguns indivíduos a criar novas empresas que, em 

muitos casos, criam inovações radicais, rompendo com práticas de mercado instaladas e 

seguidas de forma incremental pelas empresas incumbentes, facto que lhes confere 

maior importância na sociedade (Acs et al., 2013).  

Estas oportunidades são criadas quando as organizações existentes investem na 

produção de novo conhecimento, mas não têm interesse ou não conseguem explorá-lo 

comercialmente. Esta situação ocorre com muita frequência nas grandes empresas e nas 

universidades devido à incerteza quanto ao potencial do novo conhecimento ou à 

estrutura burocrática dessas organizações, o que não é o caso das pequenas empresas. 

De facto, Acs et al. (2004) sugerem que parte do conhecimento gerado pelas entidades 

produtoras não consegue ser absorvido nem explorado pelas mesmas, pelo que esses 

“resíduos” transbordam para todo o sector beneficiando assim a criação de novas 

empresas. No caso das grandes empresas e das universidades, acontece frequentemente 

que um colaborador, que na maior parte dos casos é um engenheiro ou cientista, tenha 

uma ideia que considere inovadora e capaz de revolucionar o mercado e proporcionar 

grandes retornos financeiros. Se a organização subestimar a ideia, é natural que o 

colaborador se decida a abrir a sua própria empresa a partir dessa ideia (Acs et al., 

2013). 

Em suma, a KSTE tem como principal propósito explicar o papel do empreendedorismo 

na exploração das oportunidades criadas pelo spillover do conhecimento, não 

exploradas pelas instituições incumbentes, num contexto em mudança permanente, pela 

capacidade que os empreendedores têm em ultrapassar as barreiras, motivados pelas 

expectativas do retorno financeiro ou de outra natureza (Audretsch et al., 2006). As 

ASO estão particularmente bem posicionadas para converter esse conhecimento em 

produtos comercializáveis a partir desses “resíduos” e, daí, a relevância desta perspetiva 

teórica nesta tese. 
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CAPÍTULO IV - POLÍTICAS E PROGRAMAS PÚBLICOS DE 

APOIO AO EMPREENDEDORISMO ACADÉMICO 

A revisão de literatura não ficaria completa sem uma abordagem à temática das políticas 

públicas relacionadas com o empreendedorismo em geral e com a criação e 

desenvolvimento de empresas em particular. Mais uma vez a questão de partida justifica 

o desenvolvimento deste ponto. Com efeito, para além da compreensão de quais os 

fatores que influenciam o desempenho das ASO, a pergunta inicial questiona em 

complemento, a eventual incidência das políticas públicas sobre esses fatores. 

1. Políticas públicas de apoio ao empreendedorismo académico 

Na revisão da literatura efetuada foram identificados um conjunto de fatores de natureza 

multifacetada e variada que influenciam o empreendedorismo académico, e o 

desempenho das ASO, nomeadamente: orientação da política universitária para a 

transferência de conhecimento; a existência de gabinetes de apoio à transferência de 

conhecimento e ao registo da propriedade intelectual; a existência de incubadoras; o 

acesso a recursos tecnológicos e financeiros; o acesso a apoios de consultoria 

especializada, à elaboração do plano de negócios, à formação em gestão ou à realização 

da prova de conceito; a existência de políticas universitárias de incentivo à transferência 

de conhecimento por via da criação de ASO; a composição das equipas de fundadores. 

Face a esta diversidade de fatores influenciadores, a elaboração de políticas públicas no 

campo do empreendedorismo como mecanismo de transferência de conhecimento pode 

tornar-se complexo.  

Segundo Stam et al., (2008) a primeira preocupação no processo de formulação de 

políticas públicas de apoio às novas empresas é que sejam desenhadas de tal forma, que 

apenas beneficiem delas os empreendedores que se enquadrem no modelo pretendido. 

Ou seja, se a orientação da política pretende beneficiar, por exemplo, as ASO, então 

apenas devem ser selecionadas as novas empresas que preencham de forma inequívoca 

as condições definidas. Se, por qualquer motivo (deficiente desenho do programa, 

ineficácia do processo de seleção, enviesamento na implementação…), empresas start-

ups que não se enquadram devidamente nas condições definidas, possam vir a ser 

aprovados e beneficiem dos apoios concedidos, é muito provável que o resultado que se 

venha a obter seja diferente ou mesmo contrário ao objetivo perseguido. 

Subsidiar iniciativas empresariais que não tenham as características das que se 

pretendem apoiar, poderia causar uma distorção no processo de seleção natural que se 

realiza no mercado, mantendo empresas que o mercado não reconhece como viáveis ou 

atribuindo apoios a novas empresas que deles não necessitam (Navaretti et al., 2002).  

No seguimento desta linha de raciocínio coloca-se a questão de saber que razões 

poderão levar os governos a ir além da melhoria das condições gerais de investimento e 

criação e desenvolvimento de empresas e deixar ao livre arbítrio do mercado a luta 

concorrencial. 
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No que se refere às ASO, uma das razões mais comuns para justificar os apoios 

públicos específicos são as denominadas “falhas de mercado” que acabam por legitimar 

qualquer política de estímulo à iniciativa empreendedora (Storey, 2003).  

Sendo relativamente consensual a necessidade de intervenção do estado para mitigar 

estas ineficiências no funcionamento dos mercados existem diferentes visões sobre a 

justificação para essa intervenção, nomeadamente as abordagens neoclássica e 

evolucionista já descritas no capítulo II.  

Apesar de perspetivarem caminhos e quadros justificativos diferentes em termos de 

intervenção pública, é importante conciliar ambas as perspetivas numa abordagem 

integrada que conduza a um mix de medidas e instrumentos, capazes de apoiar o 

desenvolvimento de capacidades intangíveis (aptidões e conhecimentos), e de valorizar 

os recursos tangíveis investidos pelas empresas que sejam adequados ao contexto 

específico de cada região ou país (Laranja, 2007). 

Estando esta tese orientada para o estudo dos fatores que influenciam o desempenho de 

novas empresas que sejam spin-offs académicas e a compreensão da forma como as 

políticas públicas podem incidir diretamente sobre as empresas e indiretamente sobre 

aqueles fatores, uma questão central é a segmentação dos beneficiários alvo dessas 

políticas de forma a poderem adequar-se os instrumentos de apoio (Vernon, 1988; 

Nooteboom et al., 1992). Constata-se que, no panorama atual, a diversidade de 

características do lado dos projetos empreendedores contrasta com uma certa 

estandardização dos instrumentos de apoio (Laranja, 2007). 

Com efeito, existem relativamente poucos países
9 

que tenham apoios específicos para 

este tipo de empresas, sendo que na maior parte dos casos, os apoios às ASO estão 

incluídos em apoios mais genéricos dirigidos a PME com níveis de capacidade 

tecnológica muito diferenciados (ver anexo III). Contudo, a análise dos resultados de 

países que implementaram incentivos específicos para este tipo de empresas sugerem 

que a focalização dos apoios em ASO, sobretudo no caso em que há serviços de 

aconselhamento e acompanhamento, contribui substancialmente para o sucesso deste 

tipo de empresas (Fahrenkrog et al., 1993; Stam et al., 2008).  

Outro aspeto de capital importância no âmbito do apoio à criação e desenvolvimento de 

ASO relaciona-se com as políticas públicas para a ciência, a inovação e a tecnologia. As 

oportunidades de criação de projetos empresariais inovadores de base tecnológica 

dependem, em grande medida, da capacidade de produção de novos conhecimentos 

científicos e tecnológicos num dado contexto ou região. No entanto, sendo uma 

condição necessária, não é suficiente (Holcombe, 2007). É imprescindível associar-lhe 

um ecossistema que propicie a sua exploração comercial.  

Segundo Acs et al. (2009), a exploração bem-sucedida de resultados da investigação 

combinada com a transferência e difusão do conhecimento estimula o crescimento e a 

                                                           
9
 Referem-se a título de exemplo os programas BTU e TOU na Alemanha, especificamente dirigidos para 

pequenas empresas de elevada capacidade tecnológica, bem como o caso dos apoios disponibilizados pelo 

NUTEK na Suécia, o programa SMART no Reino Unido ou o programa SIBR nos EUA. 
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prosperidade nas economias modernas, sendo que a política de empreendedorismo é 

justificada muitas vezes pela importância chave de difusão do conhecimento na 

sociedade. Deve sublinhar-se, no entanto, que esta política se baseia numa visão 

excessivamente mecânica do sistema económico, onde o conhecimento flui dos centros 

de produção para as empresas, sendo estas consideradas repositórios passivos das 

invenções criadas nos centros de saber (Henrekson & Stenkula, 2009).  

Ora, gastos em I&D não produzem automaticamente mais inovações ou mais 

empreendedores que iniciam novos negócios. Este é apenas o primeiro passo de um 

processo sistémico e interativo de inovação e comercialização. Sem uma economia 

empreendedora que funcione bem, o potencial de aumento da I&D pode desvanecer-se 

pois para que possa traduzir-se em crescimento económico, os empreendedores devem 

explorar as invenções através da introdução de novos produtos no mercado ou a 

introdução de novos métodos de produção (Bhidé, 2003).  

No entanto, este processo tem subjacentes riscos e incertezas, tão mais elevados quanto 

maior o nível de disrupção da inovação introduzida no mercado, sendo estes fatores que 

justificam o apoio público ao empreendedorismo e, no caso presente, ao 

empreendedorismo de base académica que pode desempenhar um papel importante na 

conversão e exploração do conhecimento (O’Shea et al., 2005; Locket et al., 2005; 

Rothaermel et al., 2007; Grilli, 2014) 

No que se refere às ASO, os principais intervenientes no processo de definição e 

implementação de apoios públicos à conversão do conhecimento em valor económico e 

social são as universidades e outras instituições ligadas à produção de conhecimento. 

Ora, consoante já foi sublinhado no capítulo II as políticas universitárias de 

transferência de conhecimento e de apoio à sua conversão e exploração comercial, bem 

como as estruturas e serviços que disponibilizam aos membros da comunidade 

académica, são um dos fatores que maior influência deverá ter na criação e posterior 

desempenho das ASO.  

Tendo em conta o exposto, no ponto a seguir apresentar-se-á um resumo das 

caraterísticas e dos instrumentos utilizados por algumas universidades portuguesas, bem 

como por alguns programas de apoio aos empreendedores na criação e desenvolvimento 

das suas empresas, nomeadamente: programas Neotec, Finicia e Portugal Ventures em 

Portugal; programa Neotec Espanha; programas SBIR e SBTR nos EUA; programa 

Smart no Reino Unido; programas da AWS na Áustria; e, Futour e Exist na Alemnaha). 

No anexo III, expõem-se com mais detalhe os programas examinados. 

2. Programas públicos de apoio à criação e desenvolvimento de spin-

offs académicas  

No que se refere aos programas de apoio ao empreendedorismo e à criação e 

desenvolvimento de ASO, a revisão da literatura permitiu identificar diversos modelos e 

programas com objetivos e formas de ação bastante diferenciados entre si (anexo III). 

Estes programas de apoio
 
são considerados uma ferramenta poderosa no que concerne à 

promoção de uma cultura de empreendedorismo e incentivo à criação de spin-offs 
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(Aguirre et al., 2006; Jones-Evans et al., 1998). De acordo com Klofsten (2000), o 

primeiro e principal objetivo deste tipo de programas é a criação de spin-off e o apoio à 

sua sobrevivência e desempenho nos primeiros anos. No entanto, perseguem em 

paralelo outros objetivos complementares, nomeadamente a educação dos estudantes, 

docentes e investigadores que estão interessados na criação de empresas, ou a difusão da 

cultura empreendedora dentro da universidade. Embora estes três objetivos sejam 

relativamente comuns na prática, as ações que desenvolvem são bastante diferentes 

(Aguirre et al., 2006).  

Por exemplo, Mustar e Wright (2010) num estudo comparativo sobre a possível 

convergência de políticas públicas de incentivo à criação de spin-off universitárias em 

França e no Reino Unido verificaram que essa convergência de políticas não foi 

confirmada, pois enquanto no Reino Unido as políticas de desenvolvimento do 

empreendedorismo académico assentam no financiamento às universidades, em França 

as políticas são concentradas na promoção do empreendedorismo tecnológico e nas 

novas empresas de alta tecnologia. No Reino Unido existe uma política pública para a 

comercialização de tecnologia e conhecimento criado pelas universidade, incentivando a 

universidade participar no capital das novas empresas criadas. Ou seja, o foco da 

política é colocado no financiamento sendo que este é atribuído às próprias 

universidades que gerem o processo. Por seu lado, em França os fundos públicos são 

dirigidos a estruturas próprias com responsabilidade no incentivo e criação de novas 

empresas de base tecnológica e não diretamente às universidades. Embora as 

universidades sejam parte integrante do sistema de criação de novas empresas de base 

tecnológica, os instrumentos criados não são dirigidos especificamente às universidades, 

mas integram todo o sistema, nomeadamente as empresas criadas a partir de grandes 

empresas tecnológicas estabelecidas (Mustar & Wright, 2010). 

Se num nível macro são identificáveis grandes diferenças, a nível micro essas diferenças 

persistem de forma ainda mais diversificada. Van der Sijde e Ridder (2002) analisaram 

alguns programas de apoio a ASO na Europa e concluíram que sendo identificáveis os 

principais elementos da sua estrutura organizativa, não é possível identificar um modelo 

que sintetize as finalidades e ações desenvolvidas por todos. Estes autores dividiram os 

elementos identificados nesses programas em duas partes: os elementos “soft” que 

integravam os serviços de consultoria, apoio à integração em redes sociais, formação em 

negócios, apoio ao plano de negócios, apoio à gestão da propriedade intelectual ou 

apoio à prova de conceito, por um lado e, elementos “hard” que incluíam espaços físicos 

tais como incubadoras, parques de ciência e tecnologia ou outros elementos corpóreos 

como por exemplo, a atribuição de subsídios públicos para aquisição de equipamentos 

ou outro tipo de financiamento público, como por exemplo a prestação de garantias à 

subsidiação de juros de empréstimos bancários (Van der Sijde & Ridder, 2002).  

De seguida iremos referir alguns dos instrumentos mais utilizados no âmbito de 

programas específicos de apoio a ASO. Em primeiro lugar apresentaremos os 

instrumentos de apoio “hard” e de seguida os instrumentos inseridos na categoria “soft”. 
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2.1. Centros de incubação e parques de ciência e tecnologia 

No que se refere aos instrumentos de apoio às ASO mais comuns destaca-se a criação 

de centros de incubação, em alguns casos associados a Parques de Ciência e Tecnologia 

e que na maioria dos casos são propriedade individual ou conjunta de entidades 

públicas, como sejam as universidades, ou outras entidades ligadas ao sistema de apoio 

ao empreendedorismo qualificado (Siegel et al., 2003a; Meyer, 2003; EC, 2002; 

Bathula et al., 2011; Dee et al., 2011; Ganotakis, 2012).  

Os parques de C&T e as incubadoras têm vindo a ser criados um pouco por todo o 

mundo como estruturas de apoio e estímulo à atividade económica. Tradicionalmente 

ligadas à criação de emprego e de riqueza (Amirahmadi & Saff, 1993; Phan et al., 2005) 

acredita-se que estas estruturas podem ser um veículo efetivo de interação entre a 

universidade e a indústria (Vedovello, 1997; Link & Scott, 2003; Marques et al., 2006). 

O sucesso de parques de C&T como os de “Sillicon Valley” na Califórnia, “Route 128” 

em Massachussets (Castells & Hall, 1994; Saxenian, 1994), o “The Resarch Park 

Triangle” na Carolina do Norte (Link & Scott, 2003) e Cambridge no Reino Unido 

(Koh et al., 2005) têm influenciado outros países a replicar estes modelos tal com 

acontece no Kuwait (Al-Sultan, 1998), Brasil (Cabral & Dahab, 1998), Rússia 

(Kihlgren, 2003), Taiwan (Lai & Shyu, 2005), India (Vaidyanathan, 2008), Israel 

(Rothschild & Darr, 2005) e China (Watkins-Mathys & Foster, 2006). O mesmo 

acontece com as incubadoras de negócios (Barrow, 2001). De acordo com a NBIA (The 

National Business Incubation Association), em 2012 havia aproximadamente 1250 

incubadoras nos EUA o dobro das existentes em 1998 (NBIA, 2014) e cerca de 900 na 

europa, de acordo com dados da EU (EC, 2002).  

Em geral, os centros de incubação disponibilizam espaço, equipamentos e serviços de 

uso partilhado para instalação de pequenas empresas. Através da localização do centro, 

procura-se estimular a interação entre as empresas instaladas e as entidades do sistema 

científico e tecnológico, com especial enfase nas universidades. A sua função primária é 

apoiar a comercialização do conhecimento através de iniciativas empreendedoras e 

inovadoras, que catalisem outros processos e iniciativas empresariais geradoras de valor 

acrescentado. A sua existência numa determinada região atua por vezes como estímulo 

à transferência de conhecimento que de outro modo não aconteceria, constituindo assim, 

por esta via, um mecanismo que pode ter importantes efeitos de adicionalidade no 

desenvolvimento económico local ou regional (Feldman, 2001; Fritsch, 2011).  

Meyer (2003) verificou que o apoio de incubadoras a empresas baseadas em ciência é 

importante fruto dos instrumentos e mecanismos de apoio que colocam à disposição dos 

empreendedores, nomeadamente apoio na angariação de financiamento, apoio ao plano 

de negócio ou apoio de consultoria. Também Bathula et al. (2011) demonstraram que os 

apoios de incubação desempenham um papel positivo no desempenho das ASO, desde 

que tenham associados estruturas e serviços qualificados, como escritórios 

compartilhados, acesso a laboratórios de pesquisa, hardware e software, serviços de 

aconselhamento e acompanhamento, acesso a redes de conhecimento, bem como a 
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outras empresas start-up. Esse apoio deveria proporcionar à nova empresa um ambiente 

relativamente estável e uma vantagem sobre as que não podem beneficiar destes apoios.  

No entanto os diferentes estudos consultados sugerem resultados bastante contraditórios 

no que se refere à eficácia quer das incubadoras, quer dos parques de ciência e 

tecnologia que, em alguns tem centros de incubação integrados na sua estrutura. Por 

exemplo, Siegel et al. (2003a), numa revisão de alguns artigos sobre o efeito dos 

parques de ciência e tecnologia na sobrevivência e desempenho das empresas 

concluíram que seria insignificante para o contexto do Reino Unido, em linha com 

outros autores que realizaram estudos similares para outros contextos (Massey et al., 

1992; Amirahmadi & Saff, 1993; Castells & Hall, 1994).  

No que se refere a Portugal, num estudo que incluiu 8 Parques de C&T e 7 incubadoras, 

Ratinho e Henriques (2010) sugerem que os resultados das incubadoras são modestos 

quer em termos de criação de novas empresas e do seu posterior desempenho, quer no 

impacto social nas regiões onde se inserem. Atribuem esta baixa contribuição para o 

desenvolvimento e desempenho de novas empresas ao modelo de gestão dessas 

estruturas, demasiado baseado no modelo linear de inovação em que o conhecimento 

flui do produtor de conhecimento (universidades) para as ASO através de um processo 

com etapas predeterminadas e pouca interação entre as partes. Além disso a relativa 

juventude das incubadoras é outro fator apontado para a fraca influência destas 

estruturas no desenvolvimento e desempenho de novas empresas. De acordo com Allen 

e McCluskey (1990), ciclo de vida médio para que as novas incubadoras possam 

aprender com as experiências passadas pode chegar a cinco ou seis anos. 

Apesar de Ratinho e Henriques (2010) não encontrarem uma influência significativa das 

incubadoras no desempenho das novas empresas, são todavia reconhecidos alguns casos 

de sucesso com projeção internacional, nomeadamente a incubadora do Instituto Pedro 

Nunes com forte ligação à Universidade de Coimbra, o UPTEC da Universidade do 

Porto ou o Madan Parque com forte ligação à Universidade Nova de Lisboa, todos com 

prémios internacionais conquistados. 

Em síntese, como pudemos constatar, os resultados sobre o papel das incubadoras e dos 

parques de ciência e tecnologia no desempenho das ASO não são consensuais, 

parecendo que apenas terão uma influência positiva quando tem associados serviços 

qualificados e pró-ativos, perdendo essa eficácia quando se restringem á 

disponibilização de espaço físico e serviços de apoio administrativo, ou quando ainda 

não têm experiência acumulada.  

No que se refere aos programas de apoio estudados e já antes referidos (anexo III), 

pudemos constatar que na maioria dos casos o apoio à incubação física ou a serviços de 

incubação não é um apoio direto aparecendo de forma indireta através da elegibilidade 

de despesas com espaços de instalação, consultoria, acompanhamento, ou apoio ao 

plano de negócios. 

Por último verifica-se que no geral as universidades tendem a disponibilizar o apoio de 

incubação nos estágios iniciais das ASO. Em Portugal a maioria das universidades tem 
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ligações fortes a incubadoras ou parques de C&T
10

, normalmente localizados nas 

proximidades dos campi académicos. 

2.2. Financiamento 

Um outro aspeto de grande importância no âmbito dos programas públicos de apoio 

prende-se com o financiamento. Numerosos estudos identificam a dificuldade de acesso 

a financiamento adequado como um obstáculo à criação e desenvolvimento de novas 

empresas (Reynolds et al, 1999; van Auken, 1999; Dahlqvist et al., 2000; Davidsson & 

Klofsten 2003; Gregory et al., 2005; Clarysse et al., 2007). No caso das ASO, por 

constituírem um subgrupo direcionado para a comercialização de produtos inovadores e 

forte propensão à internacionalização, as necessidades de financiamento são, em muitos 

casos, muito elevadas. Acresce, uma perceção de risco muito alto por parte dos 

financiadores tradicionais (banca comercial), sendo, por isso, necessário recorrer a 

outras fontes financiamento, nomeadamente a capitais de risco ou a subsídios públicos 

(Feldman & Klofsten, 2000; Cassar, 2004; Clarysse et al, 2007; Brinckmann et al, 

2011). 

Embora com resultados diferentes e, por vezes até contraditórios, muitos autores têm 

dedicado atenção à influência da presença ou ausência de vários tipos de meios 

financeiros na sobrevivência e desempenho das novas empresas. Assim, enquanto 

alguns investigadores argumentam que a disponibilidade de financiamento é 

determinante para o desempenho da nova empresa (Davidsson & Klofsten, 2003; 

Hindle & Yencken, 2004), outros argumentam que a subcapitalização aumenta as 

hipóteses de sobrevivência de uma nova empresa, uma vez que esta circunstância exige 

um escrutínio muito maior na gestão dos seus recursos (Klofsten et al., 1999; Bates, 

2005).  

Para além desta discussão diversos estudos têm abordado a origem do capital angariado 

dado não ser indiferente em termos da sua eficácia em termos de influência sobre o 

desempenho das ASO. O capital de risco, por exemplo, foi investigado por um elevado 

número de estudiosos, enquanto estudos sobre subsídios do governo, business angels, 

investidores informais ou empréstimos bancários são bastante mais difíceis de encontrar. 

No que se refere ao capital de risco, os resultados diferem bastante. Zacharakis e Meyer 

(1998) e Audretsch e Lehmann (2005) ou Heirman e Clarysse (2007) encontraram uma 

influência positiva do capital de risco na sobrevivência e desempenho das novas 

empresas, enquanto Manigart et al. (2002) não encontraram a mesma relação.  

Em comparação com as empresas estabelecidas, as novas empresas, durante os seus 

primeiros anos, enfrentam uma desvantagem crítica, especialmente aquelas que têm 

ciclos longos de desenvolvimento de produto e de entrada no mercado (Dollinger, 1995; 

Schoonhoven et al., 1990; Shrader & Simon, 1997). Tendo em consideração estas 

dificuldades e o reconhecimento do interesse deste tipo de empresas na transferência de 

                                                           
10

 Ligações Universidade/incubadoras: UAveiro/IEUA - Incubadora de Empresas da Universidade de 

Aveiro; UAlgarve/Sinestecnopolo; UBI/Parkurbis; UCoimbra/IPN; ULisboa/TagusPark/Inovisa; UÉvora 

/Sinestecnoplo; UMinho/Spin Park; UPorto/UPTEC; UNL/Madan Parque; ISCTE/Audax. 
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conhecimento (Mosey & Wright, 2007; Bathelt et al., 2010) alguns governos têm criado 

fundos públicos com o objetivo específico de financiar empresas de base tecnológica 

nas fases iniciais do seu processo de criação e desenvolvimento, especialmente na fase 

de pré-arranque (pre-seed e seed capital). De entre outros, podem referir-se os casos da 

Finlândia, Holanda, França ou Alemanha (Wright et al., 2006). Também nos EUA, 

Áustria, Espanha, ou Reino Unido foram implementados
11

 e continuam a ser 

desenvolvidos programas de apoio com financiamento público, como pode ser 

confirmado pelos programas sinteticamente descrito no anexo III.  

Em Portugal, podem referir-se o caso do programa NEOTEC, especificamente orientado 

para a criação e desenvolvimento de ASO e que disponibilizando subsídios públicos a 

fundo perdido, privilegiava a existência de financiadores privados. Alguns dos objetivos 

centrais destes programas foram o apoio financeiro público à criação e desenvolvimento 

das ASO e a captação de outros financiamentos complementares como forma de 

colmatar as falhas de mercado (já anteriormente referidas) na capitalização deste tipo de 

empresas nas fases iniciais, nomeadamente na fase pré-arranque (Colombo et al., 2013).  

Com efeito, os subsídios não reembolsáveis aumentam o valor intrínseco de uma 

empresa. A este respeito, Klofsten et al. (1999) verificaram que as novas empresas que 

receberam apoio financeiro público tinham maior credibilidade para os investidores 

externos (públicos e privados), o que aumentou as possibilidades de investimentos e 

acesso a montantes mais elevados de recursos financeiros. Por outro lado, segundo 

(Dahlstrand, 1997) as ASO têm uma maior probabilidade de atrair os subsídios, dado 

que os seus fundadores estão muitas vezes altamente familiarizados com os mecanismos 

e canais de atribuição, fruto da experiência ganha nos concursos a financiamentos 

internacionais para o financiamento dos seus projetos académicos (Ensley & Hmieslki, 

2005).  

Em suma, o acesso oportuno aos recursos financeiros apropriados tem sido reconhecido 

como fator crítico de sucesso para o desenvolvimento de novas ASO no entanto, devido 

ao seu histórico limitado ou mesmo inexistente, as novas empresas não têm acesso a 

toda a gama de opções de financiamento (Cassar, 2004). Assim, por um lado, o seu 

potencial de inovação e de eficácia na transferência de conhecimento são características 

que têm atraído a atenção das empresas de capital de risco e outros investidores, por 

outro lado, a sua importância estratégica no rejuvenescimento do tecido empresarial, 

bem como algum impacto nas economias regionais serão os fatores que têm levado os 

decisores políticos a subsidiar o arranque e desenvolvimento inicial deste tipo de 

empresas. Esta conjugação de interessas públicos e privados tende a potenciar a sua 

capacidade de atracão de recursos financeiros e a acelerar o seu desempenho (Colombo 

et al., 2013). 

                                                           
11

 Programas descritos no anexo III: Programa Neotec em Espanha; programas SBIR - Small Business 

Innovation Research e SBTR - Small Business Technology Transfer, nos EUA; programa Smart - Small 

firms' Merit Award for Research and Technology, no Reino Unido; programas ligados à agência AWS 

(Austria Wirtschaftsservice), na Austria; programas FUTOUR e EXIST, na Alemanha 
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2.3. Consultoria  

Uma outra forma de apoio, que tem vindo a ser desenvolvida mais recentemente é o 

suporte dado à criação e desenvolvimento de ASO na forma de consultoria e 

acompanhamento fornecida quer pelos serviços das instituições de origem, quer por 

incubadoras ou através dos KTO, quando existem (Scillitoe & Chakrabarti, 2010). As 

equipas fundadoras das ASO são dominadas por académicos das áreas tecnológicas não 

possuindo, muitas vezes conhecimentos de gestão e de negócios adequados (Reid & 

Garnsey 1997; Vesper & McMullan, 1997; Mosey & Wright, 2007). O acesso a fontes 

externas de consultoria de negócios (na organização-mãe, no centro de incubação, etc.) 

pode tornar-se um complemento para o capital humano e proporcionar uma visão 

externa, diferenciada e especializada na abordagem aos problemas da empresa (Reid & 

Garnsey, 1997; Aaboen et al., 2006).  

Estudos anteriores sugeriram que as novas empresas com acesso a consultoria e 

acompanhamento tendem a crescer mais rápido do que as empresas não apoiadas 

(Almus & Nerlinger, 1999). Esta consultoria pode ser fornecida pelos KTO e 

incubadoras ou pela rede de parcerias a que estejam ligadas. Estas redes de contactos 

destinam-se a apoiar as ASO nas áreas da gestão e comercialização dos produtos e 

serviços. Segundo (Grandi & Grimaldi, 2005) a existência de interações frequentes com 

entidades externas têm demonstrado aumentar a probabilidade de alcançar uma melhor 

correspondência entre a ideia inicial e as necessidades do cliente. Nesta perspetiva, 

Davidsson e Honig, (2003) sugerem que a filiação numa rede de negócios, onde os 

empreendedores possam partilhar experiências e novas aprendizagens, deverá ter um 

impacto positivo sobre o desempenho das ASO.  

Acresce que as relações com entidades externas podem servir como uma fonte de 

credibilidade e legitimação dos seus produtos e serviços (Davidsson & Klofsten, 2003). 

No geral, as ASO que utilizam fontes externas de consultoria de negócios incluindo 

consultoria sobre o potencial das suas tecnologias, planeamento estratégico e de 

negócios e apoio na comercialização deverão obter um desempenho superior (De Cleyn, 

2011). 

No que se refere ao apoio público a este tipo de serviços, verifica-se que em muitos 

casos este apoio aparece na forma de financiamento à contratação de entidades externas, 

sendo poucos os casos em que são prestados diretamente por entidades públicas, 

especialmente quando se trata de consultoria nas áreas da gestão e da comercialização. 

Por exemplo, no caso do programa Neotec, o apoio de consultoria era considerada 

despesa elegível a prestar por quem a ASO contratasse. Já no caso do programa 

Finicia
12

 o aconselhamento e acompanhamento deveriam ser prestados pelos parceiros 

da rede, na maioria entidades públicas. No caso da agência AWS na Áustria estes 

serviços são prestados diretamente por este organismo público incluindo 

                                                           
12

 Programa Finicia – “O FINICIA é um programa do IAPMEI que facilita o acesso a soluções de financiamento e 

assistência técnica na criação de empresas, ou em empresas na fase inicial do seu ciclo de vida, com projetos 

empresariais diferenciadores, próximos do mercado ou com potencial de valorização económica”. In: sitio do 

IAPMEI em: http://www.iapmei.pt/iapmei-art-02.php?id=318&temaid=33. 
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aconselhamento em marketing, contabilidade, controlo de gestão e estrutura 

organizacional. 

No que concerne às universidades portuguesas e de acordo com o levantamento 

realizado nos seus sites, constata-se a grande maioria disponibiliza apoio de consultoria 

através dos seus KTO ou por intermédio das incubadoras próprias ou afiliadas, não 

sendo todavia claro se o serviço é prestado diretamente pelos técnicos destas estruturas 

ou se é contratado externamente.  

2.4. A formação em gestão e empreendedorismo 

A formação em negócios
13

 é outro mecanismo de apoio público, especialmente nas 

ASO, sendo cada vez mais frequente a organização de cursos de formação pelas 

universidades nas áreas da comercialização dos seus resultados da investigação e de 

gestão de novos negócios (Klofsten, 2000; van der Sijde & Cuyvers, 2003). Segundo 

um estudo recente levado a cabo por Oliveira et al. (2013) em Portugal, na Holanda e na 

Finlândia, concluíram que as cinco principais competências mais frequentemente 

ausentes nos empreendedores e que são necessárias para alavancar o crescimento das 

ASO, são: (1) capacidade de angariação de capital financeiro, (2) a internacionalização, 

(3) gestão de recursos humanos (4), a proteção da propriedade intelectual, e (5) a 

literacia financeira e de gestão. A relação entre estas competências em falta e o 

desempenho das empresas spin-off foi explorada por van Geenhuizen e Ye (2012), 

tendo concluído que as spin-offs que têm deficit de competências tendem a registar 

níveis mais baixos de crescimento e de rentabilidade. Atualmente a maior parte da 

formação destinada ao empreendedorismo e criação de empresas centra-se na fase de 

pré-arranque. E, ainda que um bom início seja manifestamente importante, constata-se 

igualmente uma necessidade de formação empresarial ao longo de todo o ciclo de vida 

de uma empresa, com especial importância nos primeiros anos de vida (Lerner, 2002).  

Este tipo de mecanismo de apoio é também disponibilizado pela maioria das 

universidades que organizam cursos de formação em diversas áreas da gestão e 

comercialização do conhecimento cuja frequência é, em muitos casos, gratuita. 

Ainda no âmbito da formação profissional em gestão e empreendedorismo e mais 

concretamente no reforço das competência e capacidades das novas empresas, têm sido 

implementados alguns programas públicos tanto em termos nacionais como 

internacionais que contemplam a colocação/mobilidade de técnicos e pessoal 

qualificado como um mecanismo complementar à formação, na medida em que 

                                                           
13

 A título de exemplo pode referir-se o caso do CoHitech dinamizado pela COTEC Portugal, foi criado 

em 2004 e tem por objetivo fomentar a valorização do conhecimento gerado em universidades e centros 

de I&D nacionais e apoiar a passagem desse conhecimento para o mercado. É uma ação de formação 

destinada a investigadores que têm acesso a formação em comercialização de tecnologias, tutoria semanal 

e no final, as equipas participantes deverão ter desenvolvido um projeto de negócios.  
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contribui para a construção de capacidades empreendedoras, de gestão, comerciais e 

também tecnológicas, quando direcionados para as ASO
14

. 

2.5. Apoio à elaboração do plano de negócio 

O valor do plano de negócios (PN) tem sido objeto de muita controvérsia na literatura 

ao longo dos últimos anos, onde diferentes estudos empíricos têm sido usados para 

investigar se vale a pena fazer o PN antes de iniciar o negócio, ou seja, "olhar antes de 

saltar", expressão utilizada por Gruber et al. (2008), ou simplesmente saltar por cima do 

plano e ir em frente "just do it" (Lange et al., 2007). Trata-se de duas perspetivas 

opostas associadas às denominadas escolas de planeamento e escola da aprendizagem.  

Os investigadores ligados à primeira consideram o planeamento (em qualquer 

circunstância) como um pré-requisito fundamental para a criação de um novo projeto 

empresarial de sucesso. A persistência desta perspetiva tem sido documentada em várias 

edições de livros importantes (por exemplo, Timmons & Spinelli, 2007).  

Os críticos, por outro lado, colocam a dúvida se escrever um plano de negócios é fator 

que acrescenta valor ao desenvolvimento e desempenho da empresa (Bhidé, 1994, 2003; 

Honig & Karlsson, 2004, Lange et al., 2007; Gruber, 2007). Ao contrário da escola de 

planeamento, os investigadores ligados à escola de aprendizagem sugerem que as 

organizações devem focar-se num processo de aprendizagem permanente e procurar 

maneiras flexíveis para adaptarem as suas estratégias quando têm que enfrentar graus de 

incerteza elevados (Hough & White, 2003). Além disso, argumentam que, em face da 

dinâmica das condições externas, formalizar um comportamento preditivo pode criar 

rigidez interna e por consequência maiores dificuldades em adaptarem-se às mudanças, 

podendo resultar num desempenho inferior (Mosakowski, 1997; Haveman, 1992).  

Para além disso, consideram que, sendo o tempo um recurso importante, especialmente 

em projetos empresariais novos, o tempo que os promotores terão que consumir na 

elaboração do plano de negócios poderia ser usado para outras atividades de criação de 

valor (Carter et al., 1996). Com efeito, muitos projetos empresariais novos começam 

sem um plano de negócios formal e, provavelmente, quando são feitos não serão 

utilizados como ferramenta permanente para monitorar o progresso do negócio 

(Duchesneau & Gartner, 1990; Braet & Verhaert, 2007; Karlsson & Honig, 2009).  

Outros autores, embora reconheçam que na maioria dos casos o plano de negócios não 

seja formalmente necessário para iniciar uma nova empresa, reconhecem-lhe um papel 

importante ao contribuir de várias formas para o sucesso posterior da nova empresa 

(Perry, 2001). As vantagens podem passar pela aprendizagem do processo de criação e 

                                                           
14 

Entre os bons exemplos internacionais podemos citar o programa TEPs na Holanda – Temporary 

Entrepreneurial Places, financiado pelo estado e onde os estudantes e pessoal docente da universidade são 

incentivados a trabalhar em part-time, dedicando o resto do tempo à criação das suas empresas. O 

programa STEP, no Reino Unido – Shell Technology Enterprise Programme, que oferece a possibilidade 

dos estudantes do ensino superior fazerem projetos comerciais em PME, ou ainda o programa “Apoio à 

Inserção de Mestres e Doutores nas Empresas”, em Portugal, financiado pelo estado com o objetivo de 

capacitar as PME, promover a inovação e aumentar a competitividade das empresas.  
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gestão de um negócio por parte dos empreendedores ao proporcionar-lhes um primeiro 

contato com aspetos relacionados com problemas de gestão, questões de financiamento, 

problemas de mercado, requisitos e expectativas dos financiadores. Pode também 

constituir um documento importante de legitimação da oportunidade e de comunicação 

com as partes interessadas e, também, uma maior eficiência no arranque da nova 

empresa (Castrogiovanni, 1996; Vanhoutte & Sels, 2005).  

Também Delmar e Shane (2003) consideram que ao ajudar os fundadores da nova 

empresa a tomar decisões e a transformar objetivos abstratos em etapas operacionais 

concretas, o plano de negócios reduz a probabilidade de dissolução e acelera o 

desenvolvimento de produtos da nova empresa. Na mesma linha, Mason e Stark (2004) 

enfatizam o papel do PN na angariação de financiamento seja através da banca, de 

investidores, empresas de capitais de risco e business angels, sublinhando os aspetos 

que cada ator valoriza no seu processo de análise e de decisão, sugerindo que seja feita 

uma adaptação do PN, consoante o tipo de financiamento que procuram. Na mesma 

linha Vanhoutte e Sels (2005), consideram que o PN formal e desenvolvido facilita o 

acesso a financiamento.  

Uma posição intermédia é defendida por Brinckmann et al. (2010), que num estudo 

recente onde analisaram 51 estudos sobre os efeitos do plano de negócio no 

desempenho abrangendo 11.046 empresas, sugerem que a divergência entre os 

defensores e críticos do plano de negócio pode ser mediada através da introdução de 

variáveis de contexto, ou seja, para além da questão de saber se uma abordagem baseada 

no PN formal e detalhado é ou não benéfica para as novas empresas, interessa perceber 

as condições e os contextos em que o PN mostra aumento de eficácia. Concluíram que o 

plano de negócios apresenta maior eficácia nas firmas estabelecidas do que nas novas e 

que também é mais eficaz em ambientes de negócios mais estáveis em contraposição 

com ambientes onde a incerteza é mais elevada.  

No que respeita às ASO, num estudo levado a cabo por Lange et al. (2007) junto de 

novas empresas criadas por antigos alunos do Babson College entre 1985 e 2003, 

constataram que não houve diferença entre o desempenho de novos negócios lançados 

com ou sem planos de negócios escritos, no entanto, sugerem que a escrita de um plano 

de negócios detalhado é necessário nos casos em que os empreendedores precisem 

angariar capital inicial substancial de investidores institucionais ou business angels.  

Em suma, por um lado, constata-se uma elevada controvérsia relativamente aos efeitos 

do plano de negócio no desempenho das novas empresas mas, por outro lado, o apoio à 

elaboração do plano de negócio é um dos que mais consta nos programas públicos 

estudados (e detalhados no anexo III) e nos programas de apoio à criação e 

desenvolvimento de ASO das universidades portuguesas. Nos últimos anos têm 

aparecido abordagens alternativas que privilegiam metodologias ágeis de teste 

preliminar da ideia de negócio, como por exemplo, a metodologia Lean Start-up (Ries, 

2011), antes de formalizar um plano de negócio que é consumidor de tempo, de recursos 

e cujas predições tendem a falhar muitas vezes em parte devido ao ambiente de 

mudança rápida em que as ASO têm que operar. Isto sugere que os decisores públicos 
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poderão ter que alterar as suas práticas de avaliação na formação das suas decisões de 

apoio aos novos negócios, menos fundadas em planos de negócio extensos e complexos 

e mais suportadas em testes práticos e ágeis de viabilidade dos produtos ou serviços no 

mercado. 

2.6. Apoio à gestão da propriedade intelectual 

Outras das áreas importantes em termos de intervenção pública especialmente relevante 

no caso das ASO é a da gestão da propriedade intelectual (PI). Num contexto onde a 

competitividade cada vez mais se baseia no conhecimento, e a atividade económica se 

desenvolve à escala global, facilmente se percebe a emergência da tecnologia como um 

fator central no processo concorrencial. As capacidades tecnológicas definem as 

vantagens competitivas sustentáveis das empresas de base tecnológica, uma vez que 

esses recursos compreendem patentes protegidas por lei, conhecimento tecnológico, e 

competências de produção que são valiosas e difíceis de imitar pelos concorrentes (Lee 

et al., 2001).  

Esta importância crescente do conhecimento e da sua gestão no jogo da competitividade 

acentua a sua pertinência no contexto do empreendedorismo de base tecnológica, 

incluindo a gestão da propriedade intelectual (Saraiva, 2011).  

No entanto, nem sempre os empreendedores encaram a gestão da PI como um ativo 

importante na valorização do conhecimento, seja por falta de informação quanto ao 

processo de registo, seja pelos custos associados, especialmente quando apenas é eficaz 

patentear a nível internacional (Saraiva, 2011). No entanto, Zheng et al. (2010) 

analisaram a capacidade de inovação de 170 empresas de biotecnologia dos EUA, pelo 

seu número de patentes, e encontraram um impacto positivo significativo sobre o valor 

de mercado total do património das empresas. De acordo com estes estudos, tal como 

descrito em Baum et al. (2000), a proteção da propriedade intelectual para produtos e 

processos desenvolvidos pelas ASO, oferece benefícios significativos, desde logo, um 

monopólio de 20 anos aumentando a influência positiva no seu desempenho e a 

probabilidade de obter novos financiamentos e encontrar parceiros dispostos a apoiar as 

suas atividades.  

Tendo em consideração esta discrepância entre os benefícios e algum desinteresse por 

parte dos investigadores em patentear, os programas públicos ao apoiar este processo 

podem estar a contribuir para que algum conhecimento importante possa ser 

comercializado e aumentar o retorno dos investimentos públicos realizados em I&D 

(Siegel et al., 2004; Feldman et al., 2002).  

Em Portugal esse esforço foi bastante visível através da criação da rede GAPI 

(gabinetes de apoio à propriedade intelectual) criada pelo INPI (Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial), desenvolvida em parceria com 22 entidades (Centros 

Tecnológicos, Associações Empresariais e Parques de Ciência e Tecnologia e 

Universidades) e que foi objeto de apoio, entre 2001 e 2007, cofinanciados pelos 

programas POE (Programa Operacional da Economia) e PRIME (Programa de 

Incentivos à Modernização da Economia) do III Quadro Comunitário de Apoio. 
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Os resultados obtidos com a criação desta rede foram considerados, segundo informação 

do INPI
15

, como um modelo de boas práticas replicado a nível internacional. Tendo em 

conta estes resultados o programa foi retomado dois anos mais tarde (projeto GAPI 2ª 

geração), tendo decorrido entre Outubro de 2009 e Setembro de 2011. Este novo 

programa foi objeto de uma mudança estratégica evoluindo de uma lógica de formato 

comum a todas as intervenções, para uma lógica de intervenção por segmentos 

especializados, em função das competências e áreas de atuação mais prementes dos 

parceiros, tendo em conta o seu público-alvo. Esta mudança deu origem a três 

tipologias, nomeadamente: GAPI Tecnologia (Centros Tecnológicos); GAPI Inovação 

(COTEC) e GAPI Conhecimento (Universidades e Interfaces U-E).  

No que se refere a este último, que mais nos interessa nesta tese, os principais objetivos 

foram a sensibilização professores, alunos e investigadores, no sentido de potenciar a 

utilização da PI; adquirir competências no domínio da avaliação de tecnologias e de 

ativos intangíveis; apostar na disseminação de mecanismos de transferência de 

conhecimento (investigação aplicada, licenciamentos e spin-offs); promover a 

introdução dos temas de PI nos curricula universitários; e, desenvolver competências 

em “soft IP” (acordos de confidencialidade, acordos de transferência de materiais, 

segredo de negócio). Quanto a resultados considerando o período compreendido entre 

2007 e 2012, registou-se um aumento de 218% de pedidos de patente, passando de 368 

em 2007, para 803 em 2012
16

, parecendo justificar a política de apoio seguida. De notar, 

todavia, o fraco posicionamento do país em termos internacionais, verificando-se, por 

exemplo, que enquanto a Finlândia registou 225 pedidos de patentes por via europeia 

em 2013, Portugal apenas apresentou 55 pedidos pela mesma via.  

Outro dos programas de apoio que tem vindo a contribuir para estes resultados é o 

programa UTEN Portugal, já antes referido no capítulo I, que tem focado a sua ação na 

capacitação dos recursos humanos dos KTO em gestão da PI e comercialização de 

conhecimento.  

Nas universidades portuguesas o apoio ao registo da PI é dos serviços mais 

frequentemente disponibilizado e que tende a ser prestado diretamente por técnicos 

especializados dos KTO. 

2.7. Apoio á prova de conceito  

Auerswald e Branscomb (2003) consideram que uma das fases mais criticas no processo 

de comercialização de novo conhecimento ocorre entre a invenção e desenvolvimento 

de produtos, quando os conceitos comerciais estão a ser criados e testados, os mercados 

são identificados e a proteção da propriedade intelectual pode ter que ser desenvolvida 

(Jensen e Thursby, 2001).  

 Assim, segundo Kakati (2003), a criação de uma nova empresa deve tentar proteger-se 

contra a rejeição do produto pelo menos através do desenvolvimento de um protótipo. 

Gupta et al. (2002) demonstraram que os financiadores têm menor apetência por 
                                                           
15

 Ver sitio do INPI em: http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=486 
16

 Ver sitio do INPI em: http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=315 
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projetos sem protótipo, privilegiando os que têm esse trabalho bem desenvolvido devido 

ao menor risco envolvido. 

No caso das ASO estes serviços estão, frequentemente associados às universidades e 

prestados pelos KTO, mais ou menos especializado, que podem auxiliar os 

empreendedores na pré-validação das suas invenções académicas quer através do apoio 

à construção de um protótipo ou um modelo de negócio, quer através de ações de 

demonstração junto entidades externas que integram a sua rede de relações. Algumas 

vezes, tendo em conta a complexidade da prova de conceito, este serviço é financiado 

por fundos públicos mas prestado por entidades externas com algum tipo de 

especialização na área de negócio da ASO. Um dos principais objetivos deste serviço é 

testar a viabilidade das ideias e evitar o eventual desperdício de recursos em fases mais 

adiantadas do processo de criação das ASO.  

Noutros contextos, como por exemplo nos EUA, existem estruturas especificamente 

direcionadas para a pré-validação da ideia, denominados Proof of concept Centers 

(PoCCs). Num estudo recente, Bradley et al. (2013) verificaram que o número de start-

up universitários nos EUA, aumentou nos anos após a fundação deste tipo de centros, 

frequentemente junto de universidades. Estes autores concebem estes centros como 

entidades que oferecem um conjunto de serviços que visam melhorar a divulgação e 

comercialização de novos conhecimentos a partir de universidades, oferecendo um 

leque de serviços de pré-validação dos produtos, serviços e ideias de negócio.  

Nos programas consultados verifica-se que este tipo de apoio foi disponibilizado pelos 

programas Smart no Reino Unido, SIBR nos EUA e pelos programas Neotec em 

Espanha e em Portugal.  

Em suma, tendo em conta os diferentes instrumentos de apoio público ao 

empreendedorismo académico explicitados ao longo deste capítulo pode afirmar-se que 

um dos principais desafios enfrentados pelas entidades públicas será a definição das 

combinações mais adequadas de apoios que podem influenciar o desempenho das novas 

empresas a apoiar. Mesmo no âmbito das ASO, pode fazer sentido desenhar programas 

diferenciados dado que, como referido anteriormente, este subgrupo, mesmo sendo 

pequeno, é bastante heterogéneo, nomeadamente em termos das tecnologias que 

operam, dos mercados a que se dirigem ou das necessidades de capital nos estágios 

iniciais. Neste caso, as universidades e outras instituições de I&D poderão desempenhar 

um papel crucial no desenho e implementação de programas de apoio às ASO, fruto do 

conhecimento que as suas estruturas de apoio deverão ter das especificidades próprias 

deste tipo de empresas.  

Um dos aspetos chave para que os apoios públicos possam ter um efeito positivo no 

desempenho das ASO será o envolvimento dos diferentes atores no processo 

empreendedor. Em primeiro lugar o empenho das instituições académicas secundadas 

pelos organismos governamentais, as agências públicas e as entidades privadas, num 

“ecossistema empreendedor” que assegure a identificação dos melhores projetos e lhes 

garanta os meios adequados de sobrevivência e desenvolvimento. 
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3. Quadro resumo de revisão de literatura 

Concluída a revisão da literatura, sintetiza-se na figura 1 um quadro resumo das 

diferentes problemáticas abordados e a ligação entre si no processo de produção e 

conversão e exploração de conhecimento em valor económico e social.  

Assim, num primeiro patamar realizou-se uma revisão geral sobre a temática do 

empreendedorismo académico com base num conjunto de “position papers” com o 

intuito de traçar um panorama geral da investigação neste campo de estudo. Esta 

abordagem teve também por objetivo compreender de forma alargada a crescente 

importância do fenómeno dos spin-offs académicas em todo o mundo, a crescente 

atenção dos investigadores pelo fenómeno, bem como os temas e níveis de análise mais 

estudados.  

Após overview da literatura sobre empreendedorismo académico, prosseguiu-se com a 

revisão sobre as condições de base para o seu desenvolvimento. Num primeiro patamar, 

de acordo com diversos autores, está o sistema produtor de conhecimento, 

nomeadamente o sistema de ensino superior como um fator importante no aparecimento 

de spin-offs. A qualidade da produção científica, a excelência e prestígio dos 

investigadores, a política de I&D, bem como a cultura empreendedora da universidade 

são fatores que deverão contribuir para alimentar um fluxo de projetos que podem 

potenciar o sistema de transferência, conversão e exploração de conhecimento (Di 

Gregorio e Shane, 2003; Locket e Wright, 2004; Powers e McDouglas, 2005).  

Em seguida foi revista a literatura relevante sobre o processo de transferência de 

conhecimento. Segundo a literatura consultada, é um processo complexo envolvendo 

estruturas de apoio (KTO, incubadoras, Parques de C&T) mecanismos formais e 

informais, políticas de incentivo, coordenação de atores com motivações diferenciadas e 

enfrenta diversas barreiras e condicionantes (Chukumba & Jensen, 2005; Nelson & 

Byers, 2005; Bercovitz & Feldman, 2006; Phan & Siegel, 2006; O’Gorman et al., 2008; 

Gras et al., 2008; Carlsson et al., 2009).  

Os diferentes mecanismos e processos conduzem a um leque diversificado de resultados, 

nomeadamente à publicação de artigos científicos, conferências, intercâmbios informais, 

investigação colaborativa bilateral ou em consórcio, investigação contratada, prestação 

de serviços, consultoria, licenciamento, patentes ou criação de spin-offs. Tendo este 

último mecanismo uma relação direta com o âmbito desta tese foi ainda aprofundada a 

revisão da literatura sobre as ASO enquanto mecanismo de transferência de 

conhecimento, bem como discutido o conceito de ASO (Rogers et al., 2001; Klofsten & 

Jones-Evans, 2000; Salter & Martin, 2001; Agrawal, 2001; Feldman et al., 2002; 

Thursby & Kemp, 2002; OECD, 2003; Lichtenthaler, 2005; O’Shea et al., 2005; Locket 

et al., 2005; Phan & Siegel, 2006; Bercovitz & Feldman, 2006; Franzoni & Lissoni, 

2006; Trott, 2008; Abreu et al., 2009; Aldridge & Audretsch, 2010).  

No capítulo seguinte foi sintetizado o quadro teórico que em nosso entendimento 

melhor poderia explicar as diferenças de desempenho entre as ASO. Na ausência de 

uma teoria geral sobre o empreendedorismo de base académica recorreu-se à teoria 
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baseada em recursos (TBR), à teoria do capital humano (TCH) como quadro de base 

explicativo do empreendedorismo académico e à teoria do empreendedorismo (TE) 

como abordagem teórica complementar. Esta escolha é justificada por diversos estudos 

terem concluído que as variações de desempenho entre as empresas são principalmente 

determinadas pelas suas características próprias, pelos recursos que possuem e, pela 

forma como são geridos, com especial enfase nos recursos humanos das equipas de 

fundadores (Hill & Deeds, 1996). No caso das ASO, a principal força competitiva nos 

estágios iniciais advém principalmente dos recursos detidos pela empresa e do 

conhecimento e capacidades na utilização dos mesmos (Wernerfelt, 1984; Barney, 

1991; Teece et al., 1997; Brush et al., 2001; Newbert, 2007; Bathelt et al., 2010). 

Finalmente no último capítulo foi discutido o papel das políticas e programas públicos 

de apoio à criação e desenvolvimento de ASO. Estas, no processo de exploração de 

conhecimento e da sua conversão em valor económico estruturam-se em torno dos seus 

recursos e capacidades tecnológicas, do capital humano dos seus fundadores e nos 

mecanismos de apoio disponibilizados por diversas entidades ligadas à criação de novas 

empresas, com especial destaque para as entidades públicas envolvidas e, no caso 

presente, para as Instituições de Ensino Superior – Universidades e Institutos 

Politécnicos. É este o foco deste último capítulo sobre políticas e programas públicos de 

apoio que teve como principal objetivo ajudar a compreender os instrumentos de 

política pública utilizados pelas diferentes entidades que participam no processo e como 

esses instrumentos podem incidir sobre os fatores que podem influenciar o desempenho 

das ASO 

A figura 1 pretende resumir o quadro da revisão de literatura que serviu de base ao 

levantamento das perguntas e hipóteses de investigação, objeto de análise no capítulo a 

seguir. 
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Figura 1 - Quadro resumo da revisão da literatura 
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CAPÍTULO V – MODELO DE ANÁLISE DA INVESTIGAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DE HIPÓTESTES 

Este capítulo apresenta o modelo de análise e as perguntas de investigação que dele 

decorreram bem como as várias hipóteses, que posteriormente serão testadas no 

conjunto de dados das 42 ASO estudadas. Este conjunto de hipóteses é deduzido a partir 

da literatura revista nos capítulos anteriores e validadas através de entrevistas com 

especialistas em diversos domínios relacionados com o tema. 

1. Perguntas de investigação  

Tendo em conta a questão genérica de partida, que enquadra as preocupações quanto à 

justificação desta tese explicitadas no capítulo I, a pergunta concreta a que iremos tentar 

dar resposta relaciona-se com a necessidade, segundo a nossa convicção, de aumentar o 

conhecimento sobre os fatores que influenciam o desenvolvimento nos estágios iniciais, 

e que podem levar a uma melhor taxa de sobrevivência, i.e, a um melhor desempenho 

de novas empresas de base tecnológica que são spin-offs académicas. 

Pergunta 1): Quais os principais fatores que podem influenciar o desempenho das 

ASO 

A um nível micro, abordagem adotada nesta tese, diversos estudos têm mostrado o 

efeito de um amplo leque de aspetos no desempenho das novas empresas tanto no 

processo de criação como do seu desenvolvimento posterior, consoante foi visto nos 

capítulos anteriores. Estão incluídas neste vasto espectro de variáveis, por exemplo, o 

capital humano (qualificação e experiência) das equipas fundadoras (Colombo & Grilli, 

2005; Ganotakis, 2012), o acesso a financiamento, nomeadamente de capital de risco 

(Engels & Keilbach, 2007) ou subsídios públicos (Colombo et al., 2011, 2013), a 

capacidade da equipa de fundadores de desenvolverem redes de cooperação com outras 

firmas e especialmente com as instituições de produção de novo conhecimento (Almus 

& Nerlinger 1999), o acesso a recursos tecnológicos (Zheng et al., 2010), o acesso a 

apoios de incubação (Bathula et al., 2011), de consultoria (Aaboen et al, 2006), de 

apoio à prova de conceito (Auerswald & Branscomb, 2003), de apoio à elaboração do 

plano de negócio (Delmar & Shane, 2003) ou de apoio à formação em negócios (van 

Geenhuizen & Ye, 2012).  

Estes estudos analisam o efeito destas e outras variáveis no desempenho das ASO, sem 

pretenderem fazer qualquer associação ao eventual efeito dos programas públicos de 

apoio. No caso presente o objetivo é também estudar a incidência direta ou indireta que 

os programas públicos de possam ter nas empresas e/ou nos fatores que influenciam o 

seu desempenho.  

No que se refere aos fatores que podem influenciar o desempenho das ASO, para 

responder à pergunta de investigação, escolhemos a via direta através da recolha de 

dados primários por questionário e do teste de hipóteses relacionadas com a influência 

dos recursos tecnológicos, dos recursos financeiros, do capital humano das equipas de 
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fundadores e dos apoios não financeiros no desempenho das ASO. Já no que respeita à 

incidência das políticas públicas sobre esses fatores, optámos pela via indireta, através 

da recolha de informação secundária associada a programas públicos de apoio às ASO. 

Ou seja, o nosso objetivo não é realizar uma avaliação direta dos programas públicos, 

mas utilizar o desempenho das ASO apoiadas, para confirmar ou infirmar a eventual 

incidência dos programas públicos de apoio nos fatores que influenciam o desempenho 

das ASO.  

Tendo em conta o caráter genérico da pergunta de investigação e com o propósito de 

melhorar a sua operacionalização, decidimos subdividi-la em quatro subperguntas 

relacionadas com cada uma das dimensões influenciadoras do desempenho das ASO e 

que são explicitadas no modelo de análise, no ponto a seguir.  

Assim, em primeiro lugar a literatura sugere que a posse e/ou acesso a recursos 

tecnológicos pelas ASO tem tido um papel central no processo desenvolvimento de 

novas empresas e no seu desempenho (Brinckmann et al., 2011). Os recursos 

tecnológicos, no caso das ASO de base tecnológica, são um fator importante na 

obtenção de desempenho, pois contribuem para a construção de vantagens competitivas 

das empresas e serão tão mais influentes no desempenho, quanto sejam difíceis de 

imitar pelos concorrentes (Lee et al., 2001). O reconhecimento da sua importância tem 

sido sugerida por diversos estudos (Lee, et al., 2001; Hindle & Yencken, 2004; Zheng 

et al., 2010; Clarysse et al., 2011) o que nos permite formular a primeira subpergunta, 

nos seguintes termos: 

Pergunta 1a): O desempenho das ASO dependerá da disponibilidade de recursos 

tecnológicos?  

 No que concerne aos recursos financeiros, o facto de a maioria destas empresas 

operarem em ambientes de alta tecnologia, onde os esforços I&D têm de ser 

permanentes e a entrada no mercado poder ser lenta, as necessidades de financiamento 

tendem a ser relativamente elevadas. Com efeito, face à natureza inovadora das 

tecnologias e à falta de histórico das empresas os investidores tendem a percecionar 

riscos mais elevados e a afastarem-se destes projetos, pelo menos numa fase inicial 

(Stam et al., 2007).  

Acresce que, em grande parte dos casos, os projetos empresariais requerem um rigoroso 

teste de conceito (onde se inclui teste de produto e de mercado), antes mesmo da 

decisão de criação da empresa, fase em que a disponibilidade de fundos é ainda mais 

escassa (seed-capital) (Henrekson & Stenkula, 2009; Zhang, 2009). Esta dificuldade é 

transversal a diferentes países onde Portugal não é exceção. Segundo Rodrigues et al, 

(2007) num estudo realizado junto de 100 empresas de base tecnológica as dificuldades 

de financiamento são dos obstáculos mais referidos pelas novas empresas no processo 

de criação e desenvolvimento, aparecendo logo a seguir aos problemas de mercado e de 

falta de competências de gestão. As conjeturas formuladas nos parágrafos anteriores 

levam-nos à segunda subpergunta: 
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Pergunta 1b): O desempenho das ASO dependerá da disponibilidade de recursos 

financeiros?  

Os recursos humanos das ASO no início do ciclo de vida são, no essencial, a equipa de 

fundadores e portanto está associada aos seus antecedentes, composição, e tamanho. A 

qualidade do capital humano das equipas de fundadores está associada, em primeira 

instância, ao nível de qualificações académicas e à profundidade e extensão do 

conhecimento científico especializado das equipas de fundadores, fruto de uma prática 

de I&D sistemática (Ensley & Hmieleski, 2005; Ganotakis, 2012; Grilli, 2014). No 

entanto, para além da qualificação académica, também a experiência prévia é um fator 

crucial. A experiência acumulada com especial enfase na experiência adquirida no 

mesmo sector empresarial, bem como formação complementar nas áreas de gestão e de 

comercialização de novos produtos podem potenciar as possibilidades de êxito dos 

projetos empresariais (Ganotakis, 2012).  

Assim, tendo em consideração a importância da equipa fundadora no desempenho das 

ASO, a terceira subpergunta foi formulada nos seguintes termos: 

Pergunta 1c): O desempenho das ASO depende do capital humano da equipa de 

fundadores? 

Diversos autores têm estudado a temática das políticas públicas de apoio ao 

empreendedorismo, especialmente à criação e desenvolvimento de empresas (O’Shea et 

al, 2005; Fritsch & Falck, 2007; Acs et al., 2009), sendo relativamente consensual que 

os apoios públicos devem considerar as especificidades das iniciativas empresariais 

evitando instrumentos generalistas que não se adequem às reais necessidades dos 

projetos. Mesmo no segmento das ASO de base tecnológica, há situações diferenciadas 

especialmente no que se refere à necessidade de investimento em I&D, volume de 

financiamento, ou necessidade de orientação para os mercados internacionais (Stam et 

al., 2007). Ora, essas particularidades devem ser contempladas no desenho dos 

programas, sob pena de não atingirem os objetivos a que se propõem. Diversos 

instrumentos têm sido referenciados na literatura como importantes no apoio às ASO, 

nomeadamente o acesso a incubação e consultoria especializada (Salgado-Banda, 2007); 

o apoio ao registo de propriedade intelectual e à prova de conceito (Zheng et al., 2010); 

o apoio à elaboração do plano de negócios (Delmar & Shane, 2003; Lange et al., 2007), 

ou o apoio a formação em empreendedorismo (van Geenhuizen & Ye, 2012). As 

referências acima enunciadas permitem colocar a quarta subpergunta:  

Pergunta 1d): Os apoios não financeiros ao processo de desenvolvimento dos spin-

offs académicas, tais como a prova de conceito, elaboração do plano de negócio, 

acesso a incubação e a consultoria, estão associadas ao desempenho das ASO? 

Formuladas as perguntas de investigação iremos no ponto seguinte apresentar o modelo 

de análise que orienta o desenvolvimento desta tese. 
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2. Modelo de análise  

O modelo de análise desenvolvido nesta tese, ilustrado na figura 2, identifica os fatores 

que podem influenciar o desenvolvimento das ASO nos estágios iniciais e que podem 

levar a um melhor desempenho, aumentando a taxa de sobrevivência destas empresas. 

Como vimos no capítulo II as condições que favorecem o despoletar de processos de 

spin-off começam com a produção de conhecimento. As universidades enquanto centros 

de produção de conhecimento por excelência podem desempenhar um papel importante 

na dinâmica das regiões onde estão instaladas, dada a sua capacidade de criar novo 

conhecimento, atrair empresas para a sua proximidade e contribuir para o crescimento 

económico. No entanto para que o conhecimento produzido se possa converter em 

benefício social e económico tem que ser convertido ou transferido para o mercado. 

Significa que a existência de um sistema produtor de conhecimento de excelência, 

sendo uma condição necessária para que possam surgir ASO, não é porém condição 

suficiente para que se possam desenvolver. Assim, o nosso modelo de análise reconhece 

a influência que sistema produtor de conhecimento e os mecanismos que a 

transferência/conversão de conhecimento têm na criação de condições base para 

despoletar o processo de spin-offs académicas, estando por isso nele representados.  

No entanto escolhemos centrar a investigação nas condições/fatores que parecem estar 

associadas ao desenvolvimento/desempenho das iniciativas ASO nos seus estágios 

iniciais. A influência da produção/transferência de conhecimento também, se faz sentir 

nos estágios iniciais e portanto está incluída no modelo de análise através do acesso a 

recursos tecnológicos, que sejam externos e também através de “apoios não financeiros” 

que possam ser disponibilizados a estas empresas (p.e. consultoria e aconselhamento) 

através das universidade e das suas estruturas de apoio.  

Note-se que as políticas e respetivos programas/medidas de apoio (que possam ter 

particular incidência no processo spin-off) também estão também representadas no 

modelo. O efeito direto ou indireto de tais políticas públicas far-se-á sentir sobre o 

acesso a recursos financeiros e a recursos tecnológicos (p.e. através dos apoios à I&D 

colaborativa) quer através de outros apoios que denominamos “não financeiros” e que, 

como vimos, poderão incluir, por exemplo incubação, apoio à elaboração do plano de 

negócios, acesso a consultoria, etc.   

A literatura revista nos Capítulo II, III e IV sugere que a disponibilidade de recursos 

(tecnológicos, financeiros e humanos), o capital humano das equipas de fundadores com 

as suas competências e capacidades, bem como a disponibilidade de apoios públicos 

que frequentemente incidem sobre a prova de conceito, o plano de negócio, apoio de 

consultoria ou apoio de incubação, entre outros, podem ser fatores que explicam o 

sucesso no desenvolvimento de spin-offs académicas e que influenciam o seu 

desempenho. Os constructos bem como os indicadores associados aos conceitos que 

fazem parte do modelo serão explicados mais adiante, no capítulo VII.  



Spin-offs Académicas em Portugal 

 

87 
 
 

3. Desempenho das ASO 

Como se pode constatar na figura 2 o desempenho das ASO também faz parte do 

modelo de análise. Tendo em consideração que este constructo não foi abordado nos 

capítulos anteriores, iremos, neste ponto clarificar o significado de “desempenho”. O 

debate sobre o que é desempenho e como o medir tem sido intenso sobretudo no que 

respeita aos indicadores a utilizar e ao modo como são utilizados. Delmar et al. (2003) 

argumentam que não há "uma melhor maneira" de medir o desempenho porque este é 

um constructo multidimensional, em vez de um fenómeno unidimensional. Por 

exemplo, aqueles autores, num estudo sobre “empresas de alto crescimento” mostraram 

que a inclusão das empresas nesta categoria dependia da medida de crescimento usada, 

sendo por isso de crítica importância a especificação dos critérios em questão.  

Também Woo et al. (1989) verificaram que diversos estudos sobre o desempenho de 

novas empresas apresentam frequentemente conclusões contrastantes, até mesmo 

quando são utilizadas as mesmas variáveis explicativas. Segundo Clarysse et al. (2011), 

uma possível causa pode ser o uso de diferentes medidas como as vendas (Lee et al., 

2001), o emprego (Westhead & Birley, 1994), a rentabilidade (Spanos & Lioukas, 

2001), os ativos totais (Achtenhagen et al., 2004), as primeiras vendas (Schoonhoven et 

al., 1990) medidas de sucesso baseadas na perceção e autoavaliação (Pavia, 1991) ou 

indicadores de desempenho composto (Roberts, 1991).  

Na literatura sobre ASO é portanto possível encontrar uma grande variedade de 

indicadores para medir o desempenho, nomeadamente: o ativo; o emprego; a quota de 

mercado; o output físico; o lucro e as vendas (Ardishvili et al., 1998).  

No que se refere às novas empresas, diversos autores têm argumentado que a tradicional 

utilização de indicadores de desempenho com base em critérios contabilísticos e 

financeiros não são os mais adequados porque muitas start-ups não conseguem alcançar 

resultados positivos nos primeiros anos (Shane & Stuart, 2002) sendo, por isso, mais 

apropriado a utilização de outros indicadores ligado ao desempenho no mercado ou à 

acumulação de recursos.   

As vendas são muitas vezes uma medida preferida de desempenho das empresas porque 

são dados relativamente acessíveis (Hoy et al., 1992), e porque refletem a aceitação da 

proposta de valor das empresas pelo mercado que, em última análise, será sempre o 

teste final sobre o sucesso ou insucesso das empresas (Ardishvili et al., 1998). As spin-

offs que são capazes de concretizar vendas a uma taxa mais elevada nos primeiros anos 

deverão estar a oferecer produtos e serviços que os clientes rapidamente optam por 

comprar. Estas spin-offs têm maior probabilidade de se tornarem rentáveis mais cedo, 

aspeto considerado importante, por exemplo, pelos investidores (Bhidé, 1992).  

Algumas vezes as vendas são substituídas pelas receitas totais. Este indicador incorpora 

a capacidade da empresa angariar recursos externos para além dos provenientes das 

vendas, nomeadamente subsídios à exploração, públicos ou outros (Hanks et al, 1993). 

As novas empresas de alta tecnologia e as ASO em particular têm uma elevada 
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probabilidade de atrair subsídios, dado que os seus fundadores estão muitas vezes 

familiarizados com os mecanismos públicos de financiamento, fruto da experiência 

ganha nos concursos nacionais e internacionais para o financiamento dos seus projetos 

de I&D académicos (Dahlstrand, 1997; Ensley & Hmieslki, 2005). Embora estas duas 

medidas de desempenho (vendas e receitas) possam indicar diferentes níveis de 

desempenho para as empresas individualmente, em geral, ambas estão altamente 

correlacionadas entre si e mostram um padrão de evolução semelhante em diferentes 

grupos de empresas.  

O número trabalhadores é também um indicador de desempenho das novas empresas 

bastante utilizado em alguns estudos (Chandler & Hanks, 1993; Heirman & Clarysse, 

2005; Colombo & Grilli, 2010). A capacidade de contratação de novos empregados está 

associada, em muitos casos, à capacidade de atração de recursos externos, 

nomeadamente capital de risco ou subsídios mesmo quando as vendas são ainda muito 

baixas (Davila et. al., 2003). Ou seja, se a ASO consegue contratar novos empregados 

sem efetivar vendas ou com vendas baixas, poderá indicar que o potencial de 

desempenho futuro deverá ser alto, pelo menos na avaliação que os investidores e os 

decisores públicos fazem da ASO. Por outro lado, este indicador interessa bastante aos 

decisores políticos que estarão especialmente interessados em promover empresas com 

capacidade de gerar emprego (Westhead & Birley, 1994). Os autores ligados à TBR 

tendem a valorizar medidas de desempenho com base na acumulação de recursos, tais 

como trabalhadores e valor do ativo (Brüderl & Preisendörfer, 2000).  

Devido a longos ciclos de desenvolvimento de produtos novos, nos spin-offs, é possível 

que os ativos e emprego cresçam antes das vendas e receitas ou seja, antes da obtenção 

de indicadores de rentabilidade positivos. Porque estas empresas muitas vezes precisam 

investir verbas avultadas no desenvolvimento de produtos e mercados antes de gerar 

vendas o volume total de ativos tem, portanto, recebido cada vez mais atenção 

(Achtenhagen et al., 2004), em particular para as ASO.  

Outro indicador de desempenho que tem vindo a ser utilizado prende-se com a 

capacidade de inovação das novas empresas. Com efeito, como as ASO são criadas para 

desenvolver e comercializar novos produtos e serviços baseados numa tecnologia 

proprietária, é de interesse perceber os seus resultados de inovação. Um indicador 

utilizado para medir este comportamento é a introdução de novos produtos e serviços no 

mercado que refletem a capacidade de inovação das novas empresas (Heirman & 

Clarysse, 2004; Davidsson et al., 2010).  

Outro dos debates sobre o desempenho discute a utilização das medidas em valor 

absoluto ou em valor relativo (Achtenhagen et al., 2004). Argumenta-se que as medidas 

em valor absoluto tendem a atribuir um maior crescimento às empresas maiores 

enquanto as empresas mais pequenas mais facilmente alcançam um crescimento muito 

elevado em termos percentuais (Delmar et al., 2003). Westhead e Birley (1994) 

argumentam que os efeitos da utilização de métricas baseadas nas diferenças 

percentuais seriam particularmente problemáticos em amostras constituídas por 
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pequenas empresas, pois pequenas variações absolutas podem significar grandes 

variações em termos relativos enviesando as comparações com as empresas maiores.  

Finalmente, outro aspeto discutido na literatura prende-se com utilização de indicadores 

de desempenho em separado ou integrados num indicador composto. A análise de 

diversos estudos empíricos consultados leva-nos a concluir que as diferentes 

modalidades são utilizadas frequentemente em conformidade com os objetivos do 

estudo e a escolha do autor. Por exemplo Ganotakis (2012) utiliza o número de 

trabalhadores, Colombo e Grilli (2010) o número de empregados e as vendas, e Pirolo e 

Presutti (2010) as vendas sobre o número de trabalhadores. Verifica-se ainda que nuns 

casos estes indicadores são utilizados em termos de crescimento e noutros reportados ao 

valor da média num determinado período ou num ano específico.  

Nos anexos V e VII são apresentados alguns estudos relacionados com as NEBT e as 

ASO onde são explicitadas as amostras e métricas utilizadas nos indicadores tanto dos 

fatores influenciadores, como nos indicadores de desempenho. Como se pode verificar 

regista-se uma multiplicidade de indicadores para medir o desempenho deste tipo de 

empresas. Os mais utilizados são as vendas/receitas (Lee et al., 2001; Li & Atuahene-

Gima, 2001; Heirman & Clarysse, 2005; Gimmon & Levie, 2010; Wenneberg, et al., 

2011; Clarysse et al., 2011; Grilli et al., 2013) e o número de trabalhadores (Colombo & 

Grilli, 2010; Gimmon & Levie, 2010; Clarysse et al., 2011; Ganotakis, 2012). No que 

se refere à capacidade de inovação e angariação de capital de risco têm sido menos 

utilizados como indicadores de desempenho, mas frequentemente utilizados como 

fatores determinantes ou influenciadores do desempenho. No entanto, por exemplo, 

Gimmon e Levie (2010) utilizam o capital de risco e Colombo e Delmastro (2002) a 

capacidade de inovação como indicadores de desempenho, respetivamente.  

Os indicadores de desempenho que escolhemos para medir o desempenho, conforme se 

pode confirmar no modelo de análise representado na figura 2 foram: volume de vendas, 

número de trabalhadores, peso nas vendas dos produtos lançados nos últimos dois anos 

e capital de risco angariado. Outros indicadores poderiam ter sido escolhidos, no 

entanto a opção pelos acima referidos baseia-se na revisão de literatura que refere 

concretamente as ASO enquanto unidade de análise. As principais razões que justificam 

esta escolha são as seguintes: As vendas por refletirem a capacidade de aceitação no 

mercado; o número de trabalhadores por ser um indicador que a TBR (teoria central 

utilizada nesta tese) tende a valorizar dado que representam um dos ativos mais 

importantes nos primeiros anos do ciclo de vida; o peso nas vendas dos produtos 

lançados nos últimos dois anos por refletir a capacidade de regeneração da oferta, dos 

modelos de negócio e a capacidade de inovação; e, o capital de risco angariado, por 

refletir a capacidade de atração de recursos externos. 

Após a realização da análise fatorial aos quatro indicadores acima referidos, verificou-se 

a extração de um único fator, dando origem a um índice de desempenho composto que 

denominamos de “desempenho global” que também incluímos no modelo de análise. 
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As métricas utilizadas para os diferentes fatores e indicadores de desempenho serão 

também apresentados mais adiante no capítulo VII.   

A figura 2 esquematiza o quadro de análise da investigação que como antes foi já 

sublinhado embora seja focado nas ASO, adota uma abordagem abrangente na análise 

dos fatores influenciadores do desempenho neste tipo de empresas, em Portugal.  
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Figura 2 - Modelo de análise detalhado e hipóteses da investigação 
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4. Hipóteses de investigação 

De acordo com o modelo de análise, as hipóteses foram estruturadas em torno de quatro 

dimensões essenciais do processo de desenvolvimento de novas empresas de base 

tecnológica que são spin-offs académicas. 

A primeira dimensão refere-se aos recursos tecnológicos que são necessários para: (1) a 

transformação/transferência de conhecimento num produto e/ou serviço e, (2) no 

crescimento/desenvolvimento da nova empresa. A ideia original define as necessidades 

de recursos iniciais (em linha com a TBR, a TCH, ou a TE, entre outras), sendo 

provável que evoluam ao longo do seu desenvolvimento (e durante a vida útil da ASO) 

requerendo novos recursos de características diferenciadas (Lee et al., 2001; Zheng et 

al., 2010; Clarysse et al., 2011). A operacionalização desta dimensão integra as patentes, 

o investimento em I&D e as relações com a instituição de origem. 

A segunda dimensão integra os recursos financeiros. Numerosos estudos identificam a 

dificuldade de acesso a financiamento adequado como um obstáculo em termos de 

desempenho das novas empresas (van Auken, 1999; Dahlqvist et al., 2000; Davidsson 

& Klofsten, 2003; Gregory et al., 2005; Clarysse et al., 2007). No caso das ASO, por 

constituírem um subgrupo direcionado para a comercialização de produtos inovadores 

as necessidades de financiamento são, em muitos casos, muito elevadas. Acresce, uma 

perceção de risco muito alto por parte dos financiadores sendo, por isso, necessário 

recorrer a outras fontes financiamento, nomeadamente a subsídios públicos (Feldman & 

Klofsten, 2000; Cassar, 2004; Clarysse et al., 2007; Brinckmann et al., 2011). A 

operacionalização desta dimensão integra apenas os capitais próprios e os subsídios 

públicos, já que a angariação de capital de risco (outra forma de financiamento 

utilizada) é, no nosso modelo, um indicador de desempenho. Outras formas de 

financiamento como por exemplo os empréstimos bancários, ou a participação no 

capital da instituição de origem ou de outras empresas são instrumentos pouco 

utilizados pelas ASO não devendo ter influência significativa sobre o desempenho das 

ASO, segundo a revisão de literatura efetuada nos capítulos II, III e IV. 

A terceira dimensão refere-se ao capital humano (em linha com a TCH) que no nosso 

modelo são representados pelo capital humano das equipas de fundadores. A literatura 

revista sublinha o papel central da equipa fundadora, com as suas competências e 

capacidades, no desenvolvimento (bem-sucedido) da nova empresa (Kakati, 2003; 

Colombo & Grilli, 2005; Wetter & Wennberg, 2009; Ganotakis, 2012, entre outros). As 

características da equipa fundadora da ASO serão analisadas em diferentes aspetos: grau 

académico; diversidade de educação académica; formação profissional em gestão e 

empreendedorismo; experiência laboral prévia; experiência laboral prévia no mesmo 

setor empresarial; experiência laboral prévia em gestão e comercial; experiência 

empreendedora prévia; dimensão da equipa. 

A quarta dimensão centra-se no papel dos apoios não financeiros no desempenho das 

ASO, (em linha com as políticas públicas de apoio às ASO e as teorias do 
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empreendedorismo) em especial dos apoios das agências públicas e das organizações de 

origem, nomeadamente no que se refere à incubação, ao apoio ao plano de negócios, 

apoio à prova de conceito e apoio à consultoria técnica, de mercado ou financeira 

(Mosey & Wright, 2007). 

O modelo de análise questiona a influência dos fatores associados a cada dimensão no 

desempenho das ASO. Tanto as dimensões como o desempenho são constructos 

multidimensionais tendo os fatores sido selecionados quer por via da aplicação de 

técnicas de análise estatística (explicitadas mais adiante no capitulo VII), quer em 

função da revisão da literatura tendo sempre como pano de fundo o foco da investigação. 

Se, por um lado, existem outros fatores associados a cada constructo que podem 

influenciar o desempenho das ASO que poderiam fazer parte do modelo, as perguntas e 

o objetivo central da investigação levou-nos a escolher os fatores que para além de 

poderem influenciar o desempenho neste tipo específico de empresas, tenham vindo a 

merecer a atenção das políticas públicas e tenham vindo a ser incluídos nos programas 

públicos de apoio.  

Outra das escolhas que fizemos nesta fase foi o de formular as hipóteses para cada um 

dos fatores identificados, dada a riqueza de informação que cada um pode aportar na 

explicação sobre as diferenças de desempenho das ASO. Decorrente da revisão da 

literatura, pareceu-nos que a agregação dos fatores escolhidos em constructos 

compostos poderia levar-nos para um nível de abstração de difícil entendimento e com 

fraca fundamentação tanto em termos teóricos, como nos estudos anteriores que 

consultámos.  

A lógica subjacente às hipóteses apresentadas na Figura 2 será agora discutida nos 

pontos seguintes. 

4.1.  Recursos tecnológicos 

Como acima referido, neste constructo foram incluídos os seguintes fatores: patentes, 

investimento em I&D e relações com a instituição de origem. 

No que se refere às patentes, vários autores têm realizado estudos sobre a sua influência 

no desempenho das empresas. Segundo Baum, et al. (2000), as patentes constituem um 

ativo importante na medida em que protege o conhecimento durante um período 

considerável (20 anos) e sinaliza um estado já relativamente avançado da possibilidade 

do conhecimento poder ser convertido em novos produtos ou serviços.  

Zheng et al. (2010) utilizaram as patentes para analisar capacidade de inovação de 170 

novas empresas de biotecnologia dos EUA e, encontraram um impacto positivo e 

significativo sobre o valor de mercado das empresas.  

Lee et al. (2001), concentrando-se em 137 start-ups sul-coreanas, também descobriram 

que a capacidade tecnológica, medida pelo número de patentes e marcas, tem um 

impacto positivo sobre as vendas. No caso presente, foi considerada a perceção dos 
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respondentes sobre a importância das patentes. Os argumentos levam-nos a colocar a 

hipótese 1, nos seguintes termos: 

Hipótese 1: As patentes influenciam positivamente o desempenho das ASO. 

No que se refere ao investimento em I&D, Clarysse et al. (2011) sugerem que os 

montantes investidos em I&D não só permitem uma utilização mais eficiente do 

conhecimento, como permitem às empresas uma melhor compreensão e avaliação da 

natureza e potencial comercial dos avanços tecnológicos. Como a análise empírica 

sugere, os investimentos em I&D têm uma influência estatisticamente significativa 

sobre a criação de novos produtos, que poderão levar a um melhor desempenho no 

mercado. Lee et al. (2001), consideram que o investimento em I&D ao contribuir para a 

acumulação de conhecimento tecnológico poderá levar as empresas a criar condições 

para melhorar os seu produtos/serviços e consequentemente o seu desempenho. Com 

base nestes argumentos formulou-se a hipótese 2: 

Hipótese 2: O investimento em I&D influencia positivamente o desempenho das 

ASO. 

A cooperação universidade - indústria tem sido amplamente estudada e identificada 

como um elemento-chave para o acesso a recursos tecnológicos externos e para a 

melhoria da capacidade de inovação das empresas e regiões (Fritsch & Amoucke, 2013). 

Especialmente em ambientes de alta tecnologia, onde os esforços I&D têm de ser 

permanentes e de elevado montante, a fim de manter o ritmo de inovação, as parcerias 

podem ser indispensáveis (Hindle & Yencken, 2004). Dentro do contexto de 

conhecimento intensivo das ASO parece haver uma relação positiva entre a cooperação 

no desenvolvimento de tecnologia e o sucesso da nova empresa. Na indústria de 

biotecnologia e farmacêutica, esta hipótese foi confirmada por Howard (2002), que 

demonstrou o efeito positivo das relações de longo prazo entre instituições académicas e 

da indústria sobre o desempenho das novas empresas.  

Face ao exposto e com base na formulação teórica de que as relações das ASO com as 

instituições de origem para o desenvolvimento tecnológico podem representar uma 

extensão dos seus recursos, formulamos a seguinte hipótese: 

Hipótese 3: As relações com as instituições de origem influenciam positivamente 

o desempenho da empresa. 

4.2. Recursos financeiros 

No âmbito do leque dos recursos da empresa, os recursos financeiros ocupam uma 

posição importante pois podem ser uma fonte de vantagem competitiva sustentável, 

uma vez que através de investimentos de capital (em I&D ou marketing) poderá ser 

possível acumular um stock maior de ativos (Dierickx & Cool, 1989). 

Muitos autores têm dedicado atenção à influência da presença ou ausência de vários 

tipos de meios financeiros na sobrevivência e desempenho das novas empresas. Alguns 

investigadores argumentem que a disponibilidade de financiamento é importante para a 
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nova empresa (Davidsson & Klofsten, 2003; Hindle & Yencken, 2004; Zhang, 2009; 

Bertoni et al., 2010), outros argumentam que a subcapitalização aumenta as hipóteses 

de sobrevivência, uma vez que esta circunstância exige um escrutínio muito maior na 

gestão dos seus recursos e uma maior pró-atividade (Klofsten et al., 1999; Riquelme & 

Watson, 2002; Bates, 2005).  

No entanto, a maioria dos autores consultados tem defendido que o acesso oportuno aos 

recursos financeiros apropriados tem sido um fator de sucesso para o desenvolvimento 

de novas start-ups e com influência no seu desempenho (Gartner, et al., 1998; Dahlqvist 

et al., 2000; Davidsson & Klofsten, 2003; Gregory et al., 2005; Clarysse et al., 2007; 

Brinckmann et al., 2011). Contudo, devido ao seu histórico limitado ou mesmo 

inexistente, as novas empresas não têm acesso a toda a gama de opções de 

financiamento (como por exemplo o financiamento bancário) sendo por isso o 

financiamento por capital próprio, interno e externo, uma das vias mais utilizadas nas 

fases iniciais das novas empresas (Cassar, 2004). 

Face ao exposto formula-se a seguinte hipótese: 

H4: O financiamento através de capital próprio influencia positivamente o 

desempenho da empresa. 

O acesso a subsídios governamentais para desenvolver novas tecnologias materializados 

através de subsídios a projetos de I&D, podem também ter um impacto positivo sobre o 

desempenho das ASO (Oakey, 2003; Cassar, 2004). Os subsídios não reembolsáveis 

aumentam o valor intrínseco de uma empresa. A este respeito, Klofsten et al. (1999) 

baseando-se em uma amostra de 48 empresas localizadas em Parques de Ciência na 

Suécia, verificaram que as empresas que recebiam subsídios tinham maior credibilidade 

para os investidores externos (públicos e privados), o que aumentou as possibilidades de 

investimentos e acesso a montantes elevados de recursos financeiros. Por outro lado, 

segundo (Dahlstrand, 1997) as ASO têm uma maior probabilidade de atrair os subsídios, 

dado que os seus fundadores estão muitas vezes muito familiarizados com os 

mecanismos e canais de atribuição, fruto da experiência ganha nos concursos a 

financiamentos internacionais para o financiamento dos seus projetos académicos 

(Ensley & Hmieslki, 2005). Colombo et al. (2011) concluíram que os subsídios públicos 

de apoio às NEBT podem ter um efeito sobre o crescimento do emprego mas apenas 

quando o processo de seleção dos projetos empresariais leva em linha de conta a 

especificidade destas empresas.   

 Assim, apesar da escassa literatura sobre o assunto, a evidência sugere que as ASO 

terão maiores possibilidades de superar os seus primeiros anos após criação quando 

recebem apoio financeiro público a fundo perdido. Isto leva-nos à hipótese a seguir: 

Hipótese 5: O acesso a subsídios públicos influencia positivamente o 

desempenho das ASO. 
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4.3. Capital humano  

Iremos agora analisar o terceiro conjunto de fatores relacionados com o capital humano 

centrado na equipa de fundadores. Como foi anteriormente sublinhado, além de 

conhecimento sobre a tecnologia, as novas empresas de base tecnológica precisam ter 

conhecimento e competências de mercado, competências em negócios, incluindo 

conhecimentos sobre gestão e estratégia de longo prazo, conhecimentos de 

contabilidade e outros conhecimentos relacionados com recursos financeiros. Por isso, 

muitos estudos focam o capital humano, ou seja, os conhecimentos das equipas de 

fundadores em termos de educação formal e experiência, como o principal determinante 

do desempenho económico das empresas (Shane, 2003; Reynolds et al., 2004; Ensley & 

Hmieleski, 2005; Park, 2005; Amason et al., 2006; West & Noel, 2009; Taheri & Van 

Geenhuizen, 2011; Ganotakis, 2012; Grilli, 2014).  

Este constructo foi decomposto em nove fatores, nomeadamente: grau académico das 

equipas de fundadores; diversidade de formação académica das equipas de fundadores; 

formação profissional em gestão e empreendedorismo; experiência laboral prévia da 

equipa de fundadores; experiência laboral prévia da equipa de fundadores no mesmo 

setor empresarial; experiência empreendedora prévia da equipa de fundadores; 

experiência laboral prévia da equipa de fundadores em gestão; experiência laboral 

prévia da equipa de fundadores na área comercial; e, dimensão das equipas de 

fundadores. 

No que se refere ao grau académico, segundo Shane (2000), por meio da educação 

formal os indivíduos adquirem conhecimentos sobre as tecnologias e sobre os mercados 

e podem, portanto, identificar melhor as oportunidades no ambiente circundante, 

independentemente de este ambiente estar mais associado com a ciência ou com a 

prática diária de negócios. 

No entanto, nos estudos consultados, os resultados expectáveis em termos da relação 

positiva entre educação e medidas de desempenho, não são consistentes (Stuart & 

Abetti, 1990; Bosma et al., 2004; Haber & Reichel, 2007). Alguns deles sugeriram a 

existência de um "lado negro" do capital humano (Ucbasaran et al., 2008) na medida em 

que o conhecimento e a experiência anteriores podem ser uma “espada de dois gumes” 

(Koellinger, 2008). Se por um lado, o conhecimento e a experiência acumuladas podem 

ter um efeito positivo na gestão da nova empresa, por outro, podem introduzir um 

excessivo grau de confiança na gestão da nova empresa, não escrutinando com a 

profundidade necessária o quadro de informação adequado ao processo de tomada de 

decisão.   

Apesar destas reservas a maioria dos estudos mostram que níveis mais elevados de 

qualificação formal parecem estar associados a uma maior eficácia na identificação de 

oportunidades empreendedoras (Reynolds et al., 2004; Shane, 2003), significando que 

os indivíduos que desenvolvem estudos de mestrado ou doutoramento em áreas 

tecnológicas, na vanguarda da inovação, acumulam capacidades que lhes fornecem 

vantagens que podem ser únicas (Oviatt & McDougall, 1995; Simões & Dominguinhos, 
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2001). Nesta linha, alguns estudos mostram que o nível educacional poder ter um efeito 

positivo sobre o desempenho das novas empresas (Watson et al., 2003; Amason et al., 

2006; Ganotakis, 2012). Face ao exposto podemos, então, formular a seguinte hipótese: 

Hipótese 6: Os graus académicos da equipa de fundadores influenciam 

positivamente o desempenho da ASO. 

Outros estudos sobre a formação educacional dos fundadores das empresas de base 

tecnológica sugerem que para além dos níveis de educação formal a especialização em 

áreas técnicas, como engenharia e as ciências pode estar associada ao desempenho da 

empresa (Autio et al., 1989; Westhead & Birley, 1994; Licht & Nerlinger, 1995; 

Colombo & Delmastro, 2002). Embora esta especialização seja muito importante dado 

que lhes permite explorar com vantagem tecnologias de ponta, num ambiente onde é 

necessária inovação tecnológica contínua, alguns autores argumentam que essa 

educação deve ser complementada com outras especializações em gestão de negócios, 

que segundo Oakey e Mukhtar (1999) e mais tarde Oakey (2003) pode ser adquirida por 

meio da educação formal. 

Alguns estudos dão como provado que as competências em gestão e marketing 

derivadas de educação formal são vitais para o sucesso comercial de uma empresa, pelo 

contributo para a formulação de estratégias que são necessárias para a exploração com 

sucesso dos produtos e serviços inovadores (Berry, 1996; Tether & Storey, 1998). 

Outros estudos também provaram que a falta de competências empresariais e / ou de 

negócios / gestão (incluindo educação) restringem o crescimento das NEBT em países 

como a Suécia (Olofsson & Stymne, 1995), Áustria (Parger, 1995) e França (Delapierre 

et al., 1998). Pelo contrário, a combinação de diversas competências, como a 

tecnológica, empresarial e gestão (marketing, estratégia, finanças, etc.), parecem ser o 

principal influenciador do sucesso nas novas empresas de alta tecnologia (Berry, 1996; 

Oakey, 2003; Aspelund et al., 2005; Newbert, 2007).  

Em resumo, é esperado que quando combinadas ou coexistentes as qualificações 

académicas em engenharia em ciências e em negócios tenham um efeito positivo sobre 

o desempenho de uma empresa spin-off de alta tecnologia, postulado que nos conduz à 

formulação da hipótese a seguir:  

Hipótese 7: A formação académica em engenharia ou ciências em combinação 

com a formação em gestão/marketing da equipa de fundadores influencia 

positivamente o desempenho das ASO. 

É cada vez mais frequente a organização de cursos de formação pelas universidades nas 

áreas da comercialização dos resultados da investigação por si realizada e de gestão de 

novos negócios (Klofsten, 2000; van der Sijde & Cuyvers, 2003). Oliveira, et al. (2013) 

num estudo levado a cabo em Portugal, na Holanda e na Finlândia, sugerem que há um 

leque de competências em falta nos empreendedores académicos que poderiam ser 

adquiridas através da frequência de cursos de formação e coaching em 

empreendedorismo. A relação entre estas competências em falta e o desempenho das 

empresas spin-off foi explorada por van Geenhuizen e Ye (2012), tendo concluído que 
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as spin-offs que têm deficit de competências tendem a registar níveis de mais baixos de 

crescimento e de rentabilidade. Com base nestas conclusões levantamos a seguinte 

hipótese:  

Hipótese 8: A formação profissional em empreendedorismo e gestão de novos 

negócios influencia positivamente o desempenho da ASO. 

No que concerne à experiência dos fundadores, como sublinhado na revisão de literatura, 

pode subdividir-se em experiência laboral prévia e experiência empreendedora prévia. 

No que se refere à primeira, pode ser adquirida na mesma área de negócio da empresa 

ou fora dela. A segunda é considerada importante mas pode igualmente sofrer de falta 

de conhecimento do negócio da atual empresa quando adquirida no âmbito de negócios 

diferentes. No entanto, apesar destas limitações as pessoas com mais experiência de 

trabalho adquirida previamente noutras empresas ou quaisquer outras entidades, deverão 

estar numa melhor posição para detetar oportunidades e contribuir para um melhor 

desempenho da empresa atual (Colombo et al., 2005, Ganotakis, 2012) ou para 

organizar novos negócios (Shane, 2000; Shane & Eckhardt, 2003). Partindo destes 

argumentos, podemos, apresentar a seguinte hipótese a ser testada: 

Hipótese 9: A experiência laboral prévia em qualquer área da equipa de 

fundadores influencia positivamente o desempenho da ASO. 

A experiência específica pode ser adquirida através da criação e gestão de uma ou mais 

empresas (experiência empreendedora) ou no exercido funções de gestão, técnica ou 

comercial em empresas estabelecidas (experiência laboral) (Eisenhardt & Schoonhoven, 

1990; McGee & Dowling, 1994; Bruderl & Preisendörfer, 2000; Colombo & Grilli, 

2005; Ganotakis, 2012). 

Em particular, a experiência específica no mesmo setor empresarial onde a nova 

empresa é criada, tem revelado efeitos positivos sobre o seu desempenho e a 

sobrevivência. Feeser e Willard (1990) constataram que a existência de relações prévias 

dos produtos, tecnologias e mercados das empresas em que os empreendedores 

adquiriram experiência com os das novas empresas, apresentaram maiores taxas de 

crescimento do que aquelas que não puderam beneficiar dessa relação. Resultados 

semelhantes também foram relatados por Bruderl et al. (1992) e Bruderl e Preisendörfer 

(2000). Também Bosma et al. (2004) constataram que a experiência prévia no mesmo 

sector tem um efeito significativo sobre o tamanho, sobrevivência, rentabilidade e 

emprego das novas empresas. Mais recentemente, Ganotakis (2012) observou a 

existência de um efeito positivo entre a experiência prévia no mesmo sector de atividade 

e o desempenho de NEBT. A experiência em mercados semelhantes pode beneficiar a 

nova empresa através da existência de relações passadas com fornecedores, clientes e 

outras partes interessadas e, ainda, uma maior familiaridade com técnicas de vendas 

mais apropriadas e necessidades de capital necessário para avançar e dar 

sustentabilidade ao negócio e que pode variar muito de uma área a atividade para outra 

(Marvel & Lumpkin, 2007; Colombo & Grilli, 2010). Do exposto, podemos formular a 

hipótese a seguir: 
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Hipótese 10: A experiência laboral prévia no mesmo sector empresarial das 

equipas de fundadores influencia positivamente o desempenho das ASO. 

A experiência em gestão é tradicionalmente associada com experiência em liderança, 

capacidade de coordenar recursos e, capacidade de tomar decisões operacionais e 

estratégicas complexas. A gestão bem-sucedida de recursos internos pode estar 

relacionada com uma melhoria das possibilidades de sobrevivência e com uma melhoria 

do desempenho das ASO (Choi & Shepherd, 2004; Aspelund et al., 2005; Ganotakis, 

2012). A experiência em gestão pode ajudar os indivíduos em termos da compreensão e 

interpretação dos mercados e aumentar a sua capacidade de responder às mudanças que 

vão ocorrendo nos contextos do negócio (Newbert, 2007). Este aspeto foi apoiado por 

estudos realizados por Choi e Shepherd (2004) e Ucbasaran et al. (2008) tendo os seus 

resultados mostrado que os empreendedores com competências de gestão tinham maior 

propensão para identificar oportunidades e, posteriormente introduzir produtos no 

mercado mais alinhados com a procura dos segmentos alvo.  

A maioria dos estudos publicados mostra a existência de uma relação positiva entre 

experiência em gestão e o desempenho de uma empresa (Choi & Shepherd, 2004; 

Aspelund et al., 2005; Haber & Reichel 2007; Colombo & Grilli, 2005; Newbert, 2007; 

Ganotakis, 2012). Face a esta constatação, um efeito positivo também deverá ser 

encontrada no presente estudo. Com base no exposto podemos argumentar que:  

Hipótese 11:A experiência laboral prévia em gestão adquirida noutras empresas 

pela equipa de fundadores influencia positivamente o desempenho da empresa. 

No que se refere à experiência laboral prévia na área comercial, ou seja, experiência 

com os mercados de produtos e serviços, diversos estudos confirmaram que pode 

contribuir significativamente para os níveis mais elevados de desempenho de duas 

maneiras. Em primeiro lugar, pode aumentar a capacidade dos empreendedores em 

reconhecer as oportunidades com valor comercial real. Em segundo lugar, 

especialmente no caso do sector de alta tecnologia pode ajudar na identificação do 

mercado adequado e na diferenciação do produto relativamente aos concorrentes e, 

desta forma, aumentar as suas vantagens competitivas (Aspelund et al., 2005; Park, 

2005; Ganotakis; 2012). Então com base nestes argumentos pode desenvolver-se a 

hipótese seguinte:  

Hipótese 12: A experiência laboral prévia comercial adquirida noutras 

empresas pela equipa de fundadores influencia positivamente o desempenho da 

empresa. 

A criação prévia de outra(s) empresa(s) pelos fundadores da nova empresa, geralmente 

denominada por experiência empreendedora, é um componente do capital humano 

específico com efeitos positivos no seu desempenho.  

Os empreendedores habituais, ao contrário dos iniciantes ou “novatos” beneficiam de 

experiência acumulada, possuindo, por isso, níveis de capital humano empreendedor 

mais elevados (Ucbasaran et al., 2003; Westhead et al., 2005; Baptista et al., 2008). 

Esta circunstância deverá resultar em melhores competências técnicas e de gestão, 



Spin-offs Académicas em Portugal 

 

100 
 
 

melhores redes de contactos, acesso à informação e conhecimento específico do 

mercado e, portanto, deverão estar melhor preparadas para descobrir e tirar proveito de 

novas oportunidades de negócios (Shane, 2000; Clarysse et al., 2011). Por outro lado, 

os empreendedores habituais aprendem com as suas experiências anteriores, 

aumentando assim as suas competências empresariais ao longo do tempo (Stam et al., 

2008). Além disso, os empreendedores habituais sabem resolver melhor as dificuldades 

financeiras para começar uma nova empresa (Colombo & Grilli, 2010). Esta 

característica é suscetível de ser particularmente verdadeira para empreendedores 

portfólio, que podem utilizar recursos das empresas atuais na nova empresa. Tendo em 

conta o exposto propomos a seguinte hipótese:  

Hipótese 13: A criação prévia de outras empresas por qualquer elemento da 

equipa de fundadores (empreendedores habituais) influencia positivamente o 

desempenho da empresa. 

Uma empresa pode ser fundada por um único empreendedor ou por uma equipa. 

Diferentes estudos encontraram evidências de que uma variedade de competências 

aumenta a probabilidade de se alcançar sucesso na comercialização de um produto / 

serviço e, portanto, no desempenho de uma empresa (Ucbasaran et al., 2003; Aspelund 

et al., 2005).  

As empresas fundadas por equipas poderão usufruir de algumas vantagens em relação às 

criadas por empreendedores solitários. Não só terão um conjunto mais amplo de 

contactos com clientes, fornecedores, potenciais empregados e investidores (capital 

social) como será mais provável que o montante de capital próprio seja relativamente 

superior, facto que poderá potenciar as oportunidades de atrair financiamento externo 

(Kor & Mahoney, 2000). 

Estes argumentos são válidos quando a equipa empreendedora é composta por 

indivíduos com competências que cobrem uma diversidade de áreas, como, por exemplo, 

um cientista (I&D), engenheiro de produção e gestão de marketing. Em tais casos, a 

angariação de capital externo torna-se mais fácil, o que pode melhorar o desempenho da 

nova empresa (Oakey, 2003; Colombo & Grilli, 2010; Ganotakis, 2012). Além disso, os 

financiadores, como por exemplo as empresas de capital de risco tendem a privilegiar o 

financiamento de equipas devido à maior probabilidade de atração de outros 

financiadores e consequente partilha de riscos (Oakey, 2003). Em geral, pode esperar-se 

que uma nova empresa iniciada por uma equipa terá níveis de desempenho maiores do 

que os de uma empresa dirigida por um único empresário (Colombo & Grilli, 2010; 

Ganotakis, 2012). Daqui decorre a hipótese 16: 

Hipótese 14: O número de elementos das equipas de fundadores influencia 

positivamente o desempenho das empresas. 

4.4. Apoios não financeiros  

Este constructo inclui o apoio à incubação, o apoio à elaboração do plano de negócios, o 

apoio de consultoria e o apoio à prova de conceito/protótipo. Trata-se de apoios 
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disponibilizados, em alguns casos, pelas universidades (instituição de origem da ASO) e 

pelas suas estruturas de apoio à transferência de conhecimento e, em outros casos, 

disponibilizadas no âmbito de programas públicos de apoio. 

Os resultados quanto à influência das incubadoras no desempenho das empresas 

incubadas são bastante controversos. Meyer (2003) verificou que o apoio de 

incubadoras para empresas baseadas em ciência é fundamental para o desempenho de 

uma empresa, fruto dos instrumentos e mecanismos de apoio que colocam à disposição 

dos empreendedores.  

No entanto, por exemplo, Siegel et al. (2003a), numa revisão ampla da literatura sobre o 

efeito dos parques de ciência e tecnologia na sobrevivência e desempenho das empresas 

incubadas concluíram que o apoio de incubação seria insignificante. Embora os parques 

de ciência e tecnologia sejam estruturas mais caras e diferentes das incubadoras, em 

muitos casos, os serviços disponibilizados são bastante semelhantes. E, em muitos casos, 

as incubadoras limitam-se a oferecer espaços físicos e apoio administrativo sem os 

serviços de incubação, acima referidos. Tendo em consideração que em Portugal as 

incubadoras são estruturas muito recentes e por isso ainda pouco experientes, com 

escassa oferta de serviços (para além de serviços administrativos), antevê-se que:   

Hipótese 15: O apoio à incubação não tem uma influência significativa no 

desempenho das ASO. 

Parece claro que a maioria das empresas start-up necessita de algum tipo de 

aconselhamento em determinada fase do seu desenvolvimento, o que acontece em 

particular nos estágios iniciais das ASO. Existem evidências de que um enquadramento 

adequado e um tipo correto de informação e de aconselhamento nas fases iniciais 

podem ajudar não só ao êxito do lançamento das empresas, mas também a garantir que 

elas sobrevivam às dificuldades dos primeiros anos (Comissão Europeia, 2003). 

Como enfatizado na revisão da literatura, as equipas fundadoras das ASO, são 

dominadas por académicos das áreas tecnológicas não possuindo, muitas vezes 

conhecimentos de gestão e de negócios adequados (Reid & Garnsey 1997; Vesper & 

McMullan, 1997; Mosey & Wright, 2007). O acesso a fontes externas de consultoria de 

negócios (na organização-mãe, no centro de incubação, etc.) pode tornar-se um 

complemento para o capital humano e proporcionar uma visão externa, diferenciada e 

especializada na abordagem aos problemas da empresa, influenciando o seu 

desempenho (Reid & Garnsey, 1997; Aaboen et al,. 2006). Face ao exposto pode 

afirmar-se que: 

Hipótese 16: O acesso a serviços de consultoria influencia positivamente o 

desempenho das ASO. 

O valor do plano de negócios (PN) tem sido objeto de muita controvérsia na literatura 

ao longo dos últimos anos, onde diferentes estudos empíricos têm sido usados para 

investigar se vale a pena fazer o PN antes de iniciar o negócio.  
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A literatura consultada sugere que os efeitos do plano de negócio no desempenho das 

novas empresas são contraditórios, com autores a considerá-lo indispensável (Delmar & 

Shane, 2003, entre outros) e, outros, uma perda de tempo (Carter et al., 1996). 

Um estudo levado a cabo por Lange et al. (2007) junto de novas empresas criadas por 

antigos alunos do Babson College entre 1985 e 2003 conclui que não houve diferença 

entre o desempenho de novos negócios lançados com ou sem planos de negócios 

escritos. No entanto, os mesmos autores sugerem que a escrita de um plano de negócios 

detalhado é necessária nos casos em que os empreendedores precisem angariar capital 

inicial de investidores ou business angels. Tendo em conta a dificuldade em prever o 

comportamento do mercado perante produtos e serviços com elevado nível de inovação 

(como, regra geral, é o caso das ASO) e a dinâmica do contexto externo nos mercados 

de alta tecnologia, formulamos a seguinte hipótese: 

 Hipótese 17: O plano de negócio inicial não tem uma influência significativa no 

desempenho da ASO. 

A nova empresa deve tentar proteger-se contra a rejeição do produto. Um dos 

mecanismos a que pode recorrer será a realização de uma prova de conceito que deverá 

envolver testes de validação do conceito em termos do produto ou serviço e dos 

segmentos de mercado a que se destina. Gupta et al. (2002) demonstraram que os 

financiadores têm menor apetência por projetos sem esta validação, privilegiando os que 

têm esse trabalho bem desenvolvido devido ao menor risco envolvido. 

Também Auerswald e Branscomb (2003) consideram que uma das fases mais críticas 

no processo de comercialização de novo conhecimento ocorre entre a invenção e 

desenvolvimento de produtos considerando que a validação do conceito associado à 

ideia original para a criação e desenvolvimento da ASO é um fator que pode influenciar 

o seu desempenho. Esta validação tem por objetivo expor as tecnologias disponíveis aos 

potenciais utilizadores, recolher o seu feedback e testar propostas de valor. Um dos 

aspetos que conferem importância a este fator e que pode influenciar o desempenho das 

ASO, é a precocidade com que conseguem realizar a validação do conceito, rejeitá-lo ou 

levar à sua reformulação e desta forma minimizar os riscos de insucesso no mercado e a 

destruição de valor (Davidsson & Klofsten, 2003). Tendo em consideração a 

argumentação anterior é considerada a hipótese seguinte: 

Hipótese 18: a realização da prova de conceito influencia positivamente o 

desempenho das ASO. 

Concluída a formulação das hipóteses consideradas no modelo de análise, apresenta-se 

no ponto a seguir um quadro síntese com as hipóteses bem como os resultados 

expectáveis extraídos da interpretação da revisão da literatura. 

4.5. Síntese das hipóteses de investigação 

As tabelas 1, 2, 3 e 4 sintetizam as hipóteses incluídas no quadro análise desta tese. 
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Tabela 1 - Síntese das hipóteses: Recursos Tecnológicos  

Dimensão 
Hip 

Nº 
Descrição 

Sinal 

esperado 

Recursos 

Tecnológicos 

H1 
As patentes influenciam positivamente o desempenho das 

ASO. 
+ 

H2 
O investimento em I&D influencia positivamente o 

desempenho das ASO. 
+ 

H3 
As relações com as instituições de origem influenciam 

positivamente o desempenho da empresa. 
+ 

Tabela 2 - Síntese das hipóteses: Recursos Financeiros 

Dimensão 
Hip 

Nº 
Descrição 

Sinal 

esperado 

Recursos 

Financeiros 

H4 
O financiamento através de capital próprio influencia 

positivamente o desempenho da empresa. 
+ 

H5 
O acesso a subsídios públicos influencia positivamente o 

desempenho das ASO. 
++ 

Tabela 3 - Síntese das hipóteses: Capital Humano 

Dimensão 
Hip 

Nº 
Descrição 

Sinal 

esperado 

Capital Humano 

H6 

Os graus académicos da equipa de fundadores influenciam 

positivamente o desempenho da ASO. 

 
+ 

H7 

A formação académica em engenharia ou ciências em 

combinação com a formação em gestão/marketing da equipa 

de fundadores influencia positivamente o desempenho das 

ASO. 

+ 

H8 

A formação profissional em empreendedorismo e gestão de 

novos negócios influencia positivamente o desempenho da 

ASO. 
+ 

H9 
A experiência laboral prévia em qualquer área da equipa de 

fundadores influencia positivamente o desempenho da ASO. 
++ 

H10 

A experiência laboral prévia no mesmo sector empresarial 

das equipas de fundadores influencia positivamente o 

desempenho das ASO. 
++ 

H11 

A experiência laboral prévia em gestão adquirida noutras 

empresas pela equipa de fundadores influencia positivamente 

o desempenho da empresa. 
++ 

H12 

A experiência laboral prévia comercial adquirida noutras 

empresas pela equipa de fundadores influencia positivamente 

o desempenho da empresa. 
++ 

H13 

A criação prévia de outras empresas por qualquer elemento 

da equipa de fundadores (empreendedores habituais) 

influencia positivamente o desempenho da empresa. 
+++ 

H14 
O número de elementos das equipas de fundadores influencia 

positivamente o desempenho das empresas. 
+ 
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Tabela 4 - Síntese das hipóteses: Apoios não Financeiros 

Dimensão 
Hip 

Nº 
Descrição 

Sinal 

esperado 

Apoios não 

financeiros 

H15 
O apoio à incubação não tem uma influência significativa no 

desempenho das ASO. 
- 

H16 
O acesso a serviços de consultoria influencia positivamente o 

desempenho das ASO. 
+ 

H17 
O plano de negócio inicial não tem uma influência 

significativa no desempenho da ASO. 
+/- 

H18 
A realização da prova de conceito influencia positivamente o 

desempenho das ASO. 
+ 

 

Formuladas as hipóteses, tendo por base alguns dos fatores que podem influenciar o 

desempenho das ASO, iremos, no capítulo seguinte, explicitar a metodologia seguida 

para a escolha da amostra e para a recolha e tratamento de dados. 
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CAPÍTULO VI – METODOLOGIA  

Este capítulo irá esclarecer os aspetos metodológicos de maior pertinência do presente 

estudo. A abordagem adotada é um projeto de métodos mistos, onde uma parte 

qualitativa de recolha de dados e informações feita através da consulta de fontes 

secundárias precede a aplicação de um questionário às empresas da amostra. No ponto a 

seguir iremos descrever os métodos investigação específicos utilizados neste estudo. 

1. O projeto específico de investigação deste estudo  

Este ponto lida com as especificidades metodológicas deste estudo. Em primeiro lugar, 

este estudo aborda a lacuna de investigação que identificámos na revisão da literatura. 

Esta lacuna prende-se com a escassez de estudos sobre os fatores que podem influenciar 

a taxa de sobrevivência/desempenho das ASO. Embora tivéssemos identificado muitos 

estudos sobre NEBT, verificámos que poucos eram centrados sobre as ASO, enquanto 

mecanismo de transferência, conversão e exploração de conhecimento.  

Neste projeto foram utilizados dados recolhidos em duas fases. Na primeira, foi 

recolhida informação prévia, de natureza qualitativa, através de fontes secundárias, 

enquanto na segunda foi recolhida a informação quantitativa com recurso a um 

questionário e a fontes primárias.  

Antes de proceder à recolha de dados e consequentes processos de análise, é necessário 

delinear os limites, a estrutura e o plano do projeto de pesquisa.  

O projeto de pesquisa pode ser descrito como um plano, ou um "modelo", do projeto de 

pesquisa, permitindo uma exploração e resposta às questões de investigação (Cooper & 

Schindler, 2008). A conceção deste projeto de pesquisa é apresentada na figura 3. 

Em primeiro lugar procedeu-se à revisão da literatura tendo funcionado como ponto de 

partida para o desenvolvimento de hipóteses. A análise centrou-se em dois pilares 

fundamentais dentro do domínio do estudo. Em primeiro lugar, foi revista a literatura 

sobre a produção e a transferência do conhecimento enquanto condições de base para a 

geração de spin-offs académicas, bem como a literatura sobre políticas e programas 

públicos de apoio ao empreendedorismo de base tecnológica. Em segundo lugar foram 

revistas algumas teorias de gestão e empreendedorismo, nomeadamente a Teoria 

Baseada nos Recursos (TBR), a Teoria do Capital Humano (TCH), e a Teoria do 

Empreendedorismo (TE). Esta revisão sobre as teorias nucleares foi ainda 

complementada com alguns apontamentos sobre a Teoria do Capita Social (TCS), a 

Teoria do Empreendedorismo pelo Spillover do Conhecimento (KSTE) e Visão Baseada 

no Conhecimento (VBC). A revisão de literatura teve por base a pesquisa em bases de 

dados acessíveis através do Instituto Politécnico de Setúbal e do Instituto Superior de 

Economia e Gestão (B-on - biblioteca do conhecimento on-line com acesso à Web 

Knowledge) e a uma grande diversidade de editoras, nomeadamente, Elsevier, Wiley, 

Springer, Kluwer, IEEE e SAGE, EBSCO. Foram ainda utilizadas a bases de dados da 

Proquest, JSTRO, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Library Online, complementados 
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por pesquisas usando o Google e o Google académico. Usando termos de pesquisa 

específicos, a literatura sobre os conceitos centrais foi explorada e catalogada. A análise 

critica dessa literatura foi organizada nos capítulos II, III e IV e conduziu ao modelo de 

análise e formulação de hipóteses que expusemos no capítulo V. 

Figura 3 - Design da investigação 
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procedeu-se à definição da amostra à qual se aplicou o questionário por entrevista direta 

e personalizada a um dos fundadores das ASO selecionadas. Após a recolha de dados 

realizou-se a análise preliminar da informação com o objetivo agrupar informação, 

aferir da qualidade dos dados e testar a fiabilidade dos mesmos, tendo sido utilizadas 

diversas técnicas estatísticas. 

Concluída a análise preliminar da informação passou-se ao teste das hipóteses e 

discussão dos resultados, confrontando os resultados alcançados com as expectativas 

iniciais. Finalmente foram extraídas as conclusões deste estudo, contribuições, 

limitações e sugestões para trabalho futuro.   

2. Desenvolvimento do questionário 

Com base na revisão da literatura, da formulação das hipóteses e de entrevistas com os 

especialistas, foi desenvolvida uma versão preliminar do questionário. As perguntas 

foram construídas a partir das variáveis latentes identificadas pela análise extensiva da 

literatura exposta nos capítulos II, III e IV, os conhecimentos adquiridos na consulta a 

diversos questionários com fins similares, a consulta a 4 especialistas e o apoio dos 

orientadores desta tese (Professores Doutores Manuel Laranja e Pedro Dominguinhos).  

Os especialistas entrevistados sobre o processo de criação e desenvolvimento de ASO 

em Portugal, dois tinham experiência em gestão de transferência de conhecimento em 

gabinetes de Instituições do Ensino Superior (Universidade do Algarve e Instituto 

Politécnico de Leiria) e outros estavam ou tinham estado ligados a organismos públicos 

com responsabilidades no desenho e implementação de programas de apoio à criação de 

empresas (Presidente da Agência de Inovação e um consultor técnico responsável pelo 

desenho de programa NEOTEC do Ministério da Economia e Inovação).  

Com base nesta informação foi elaborada uma primeira versão do questionário. Todas 

as perguntas foram devidamente avaliadas de forma a garantir itens exaustivos e 

mutuamente exclusivos, um assunto por questão, formatação idêntica, ordem lógica das 

perguntas etc. (Frey & Oishi, 1995; Oishi, 2003). 

O questionário para além da recolha de informação geral de caracterização das empresas 

incidia essencialmente sobre quatro dimensões (recursos tecnológicos, recursos 

financeiros, capital humano e apoios não financeiros) em alinhamento com as hipóteses 

previamente formuladas e já discutidas anteriormente neste trabalho no capítulo V. Em 

linha com as sugestões da literatura (Frey & Oishi, 1995; Oishi, 2003), previamente à 

apresentação das questões integrava um pequeno texto para enquadrar o estudo, elucidar 

sobre a sua finalidade, apresentar os objetivos, o público-alvo, a política de privacidade, 

a estrutura do questionário, alguns conceitos, as siglas utilizadas bem como uma 

estimativa de tempo necessário para o seu preenchimento. Esta introdução teve por 

finalidade evitar mal-entendidos de perguntas e formulações e, portanto, para evitar 

erros de medição (Dillman, 1991; Couper, 2000; Umbach, 2005). 
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O projeto de questionário continha 42 perguntas, subdivididas em seis secções. Embora 

o número de perguntas fosse relativamente elevado, a literatura anterior, sobre o assunto 

tem sugerido que, desde que o tempo da entrevista não ultrapasse 60 a 90 minutos, pode 

ser obtida com uma taxa de respostas relativamente elevada (Frey & Oishi, 1995; Oishi, 

2003). 

A primeira versão do questionário foi utilizada como ponto de partida para uma 

discussão com os especialistas acima referidos e com os orientadores. Esta etapa tem 

sido reconhecida como um passo importante para evitar enviesamentos e ajustar o 

questionário ao fim que se pretende (Bagozzi, 1994; Umbach, 2005). Nesta primeira 

ronda de discussão foram sugeridos novos tópicos, remoção de algumas perguntas 

redundantes, afinação e estandardização de escalas, clarificação do texto de algumas 

perguntas, tendo ficado, no final deste processo com 32 perguntas. 

Com base no projeto de questionário e o conhecimento adquirido durante as entrevistas 

com os especialistas internos e externos, foi elaborada uma versão beta do questionário. 

Esta versão do questionário foi então pré-testada com quatro empresas (entrevistas a 

fundadores), duas da área tecnológica das TIC e outras duas da área das biotecnologias 

que, após contacto personalizado, se disponibilizaram para o efeito. A escolha recaiu 

sobre estes dois subgrupos por serem os mais representativos na amostra de ASO que 

serve de base a este estudo (Umbach, 2005). Verificamos que o tempo de resposta 

excedia o que tínhamos estimado inicialmente. Também foram descobertos problemas 

de compreensão (dificuldades de redação, questões ambíguas, significado de certas 

palavras) (Presser et al., 2004). Durante este pré-teste ficou também desde logo claro 

que havia algumas questões que corriam o risco de não obterem respostas por parte de 

todas as empresas, nomeadamente as que visavam recolha de informação económico-

financeira. Apesar desta perceção decidimos manter algumas dessas questões 

simplificando o modo como a informação era solicitada. 

No passo seguinte elaboramos uma nova versão do questionário, integrando o 

conhecimento adquirido no pré-teste e os contributos dos respondentes. Algumas 

perguntas e itens de resposta foram reformulados, adicionados ou retirados e a 

sequência de algumas questões foi alterada. Com base nos resultados deste pré-teste 

elaborámos a versão final do questionário, havendo preocupação com a simplicidade e a 

sequência de perguntas mais adequada de forma a garantir que a entrevista tivesse um 

fio condutor e uma ligação lógica entre as questões. A versão final do questionário ficou 

com os seguintes quatro blocos: 

a) Caracterização geral da empresa: informação genérica sobre a empresa a sua 

atividade, forma jurídica, número e qualificação dos trabalhadores e indicadores 

económicos e financeiros. 

b) Recursos: Este bloco subdivide-se em recursos tecnológicos e recursos financeiros. 

No bloco recursos tecnológicos recolhe-se informação sobre a origem da tecnologia que 

esteve na base da criação da empresa, a concordância ou discordância com questões 

sobre recursos tecnológicos e atividade de I&DI, o número de patentes registadas de que 
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a empresa ou os fundadores são proprietários e a percentagem média de vendas alocadas 

a I&DT nos últimos dois anos. No bloco recursos financeiros recolhe-se informação 

sobre as diversas fontes de financiamento utilizadas pela empresa nas fases de no pré-

arranque, arranque e desenvolvimento da empresa, nomeadamente, com indicação de 

montantes de subsídios públicos recebidos (informação pública) ou percentagem no 

capital social da empresa, nos casos da participação de empresas de capital de risco. 

c) Capital humano das equipas de fundadores: recolhe informação sobre o número de 

fundadores (equipa inicial), área de conhecimento principal da formação académica, 

grau académico, experiência profissional prévia (laboral e empreendedora), ainda a 

formação profissional especialmente nas áreas de gestão e negócios. 

d) Apoios não financeiros: informação sobre os fatores que influenciaram o 

desenvolvimento da ideia que deu origem à empresa, problemas no processo de 

desenvolvimento da empresa, apoios disponibilizados pelas diferentes entidades 

públicas no processo de criação e desenvolvimento da empresa, nomeadamente pela 

instituição de origem.   

A maioria das perguntas é fechada tendo sido utilizados dados quantitativos sempre que 

foi possível e escala de Likert para a medição das variáveis não observáveis 

diretamente. O questionário inclui também algumas perguntas abertas que se destinaram 

a aprofundar o conhecimento sobre alguns dos aspetos de natureza mais genérica cujas 

respostas envolvem o estabelecimento de relações entre diversas variáveis. Estas 

perguntas foram também relevantes ajudando a manter um equilíbrio de objetividade e 

de subjetividade ao permitir respostas sem o condicionamento das questões fechadas. 

Para além destes aspetos, estas questões abertas permitiram mitigar a tensão inerente ao 

preenchimento de questionários rígidos e fechados ao suportarem um diálogo fluido 

com o interlocutor onde o seu conhecimento dos assuntos podia ser exposto sem 

constrangimentos. 

As respostas às questões abertas foram coligidas durante a entrevista através de 

anotações no impresso do próprio do questionário, registando os pontos essenciais 

referidos pelos entrevistados. 

3. A construção da amostra e as empresas participantes  

No que se refere à amostragem a nossa primeira intenção seria a utilização de uma 

combinação de técnicas de amostragem probabilística e amostragem intencional (não-

probabilística) de forma a dar maior robustez e validação externa ao estudo (Tashakkori 

& Teddlie, 2003). No entanto, à altura em que o trabalho de recolha de informação foi 

realizado, a construção da amostra revelou-se de mais difícil concretização do que 

inicialmente tínhamos previsto.  

Não havendo, segundo o nosso melhor conhecimento, bases de dados organizados 

efetuámos uma consulta exaustiva aos gabinetes de apoio ao empreendedorismo das 
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universidades, institutos politécnicos e incubadoras de base tecnológica, com o intuito 

de construir a nossa própria base de dados.  

Constatámos que estes organismos tinham pouca informação sobre as empresas spin-

offs tendo-se revelado impraticável a construção de uma base de dados confiável tendo 

em conta os requisitos deste estudo. Na maioria dos casos as informações referiam-se 

apenas a empresas criadas recentemente, com informação estática e muito escassa sobre 

cada uma das empresas criadas. Verificou-se também não existir informação sobre o 

processo de criação e desenvolvimento das empresas nem quanto aos fundadores nem 

aos apoios públicos de que beneficiaram. Tentámos colmatar estas lacunas através da 

consulta aos sites na web das empresas registadas nos sites daquelas entidades, mas 

mais uma vez as informações disponíveis não permitiram enquadrar as empresas no 

conceito de ASO.  

Também tentámos obter informação sobre bases de dados de ASO junto da UTEN 

(University Technology Enterprise Network), programa que foi criado em 2007 pelo 

Governo Português e o IC
2
 Institute da Universidade do Texas em Austin (UT Austin) 

para promover a transferência de conhecimento entre as universidades e as empresas, 

com o objetivo de aumentar o impacto económico da investigação académica em 

Portugal. Dos contatos estabelecidos em finais de 2011, fomos informados que estava a 

ser criada uma base de dados de ASO ligadas às instituições parceiras da rede, mas que 

ainda não se encontrava disponível. A maior dificuldade encontrada, segundo a nossa 

informante prendia-se com a definição de ASO. Constataram que o conceito variava 

bastante entre as entidades da rede tendo optado por um conceito bastante abrangente – 

empresas criadas a partir de conhecimento científico ou técnico gerado dentro das 

universidades.  

Tendo em conta estas dificuldades recorremos à técnica de amostragem não-

probabilística, concretamente à amostragem intencional onde as empresas escolhidas 

são elementos da população. Esta seleção intencional foi feita tendo a convicção que as 

ASO escolhidas possuem características típicas ou representativas da população, tal 

como defende Collins et al. (2006).  

Na ausência de informação sobre ASO fornecida pelas entidades acima referidas, para a 

construção da amostra optámos por identificar programas públicos que tivessem 

apoiado a criação de empresas de base tecnológica com origem nas instituições do 

ensino superior em Portugal. Esta busca baseou-se na conjetura de que se esses 

programas existissem deveria ser possível resolver um dos problemas mais pertinentes 

na construção de bases de dados deste tipo de empresas, ou seja, o conceito de ASO 

deveria estar claramente definido e aplicava-se a todas as empresas consideradas.  

A nossa pesquisa indicou-nos que apenas o programa Neotec tinha sido criado 

especificamente com aquele propósito e o único com um período de implementação que 

poderia proporcionar dados para uma análise da problemática em equação, visto que nos 

interessava analisar dados relativos ao pré-arranque, arranque e ao pós-arranque.  
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Optámos então por considerar como amostra intencional as empresas criadas com o 

apoio deste programa, por nos parecer poder ser representativa do universo de empresas 

da mesma tipologia em Portugal. A consulta ao site da ADI – Agência de Inovação e da 

UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento, permitiu-nos, identificar as regras 

do programa, as empresas criadas, alguns dados estatísticos sobre os promotores e 

informações diversas sobre as empresas, desde a origem, nome, localização, área de 

atividade, área tecnológica, bem como o conceito utilizado.  

No que se refere à escolha das empresas participantes optou-se pela inclusão de todas as 

empresas ainda em atividade criadas com o apoio do programa Neotec, que 

preenchessem os requisitos delineados pela definição de ASO que apresentámos no 

capítulo II.  

Apesar dos esforços em incluir todas as empresas criadas no âmbito do programa ainda 

com atividade em 2013, apenas foi possível aplicar o questionário - entrevista a 42 das 

47 das empresas que cumpriam os critérios definidos, ou seja, 89% do total. Das 9 

empresas não respondentes, 4 foram excluídas por estarem inseridas em grupos 

económicos, não cumprindo assim o critério de independência, 5 não mostraram 

disponibilidade para responder, como já antes referido. A tabela 5 dá uma visão geral 

sobre as empresas contactadas e as que aceitaram participar no estudo. 

Tabela 5- Percentagem de respostas 

Variável Descrição da informação Número 

Tamanho da amostra Número total de ASO contactadas 79 

Amostra efetiva Número de ASO ativas até à data da entrevista  51 

Amostra efetiva corrigida 
Número de ASO sobreviventes menos as que não 

preenchiam critérios 
47 

Número de ASO participantes -- 42 

Número de recusas -- 5 

Percentagem efetiva de respostas =42/47 89 % 

Percentagem efetiva de recusas =5/47 11 % 

Conscientes das limitações da dimensão da amostra (intencional) no que se refere à 

possibilidade de inferência sobre toda a população de ASO, devido não apenas à sua 

relativa reduzida dimensão, mas também à escolha intencional das empresas 

participantes, tentou-se reduzir o efeito de alguns dos erros de dados quantitativos mais 

citados, nomeadamente os erros de medição e de não resposta (Umbach, 2005).  

Os erros de medição referem-se às informações prestadas pelos respondentes (Couper, 

2000). Com o intuito de minimizar este tipo de erro o questionário guiado através de 

entrevista presencial foi aplicado por entrevista direta aos empreendedores, com 

explicação prévia do propósito das perguntas a fim de evitar interpretações diversas e 

enviesamento das respostas. Foi ainda garantida a confidencialidade das informações 

prestadas, já que todos os dados foram tornados anónimos ao isolar o nome das ASO 

dos dados recolhidos, o que segundo Couper (2000) ajuda a minimizar erro de medição.  
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O erro de não-resposta ocorre quando nem todos os contactados estão dispostos a fazer 

parte no estudo (Couper 2000; Umbach 2005). Quanto maior a taxa de resposta, mais 

baixos os erros de não resposta, e maior a conexão com a população-alvo. Para 

minimizar este tipo de erro foram realizados múltiplos contactos por diversas vias 

(presenciais, email, skype e telefone), enviados lembretes antes das reuniões 

previamente agendadas, sempre que possível a correspondência foi personalizada 

garantido a confidencialidade e o anonimato das respostas e outros mecanismos para 

gerar confiança (Frey & Oishi 1995; Umbach, 2005). 

Comparando as características da nossa amostra de empresas com as características de 

dois outros estudos
17

 focados neste tipo de empresas, podemos verificar que algumas 

das características são similares às da nossa amostra, nomeadamente quanto à idade 

média da empresa, número médio de trabalhadores, número de elementos das equipas 

de fundadores, distribuição pelas áreas tecnológicas, os esforços de investimento em 

I&D. 

No entanto, os riscos continuam elevados visto que as empresas spin-offs alvo de apoio 

por programas específicos são uma parte pequena de todas as spin-offs existentes no 

país à altura do questionário. 

4. Preparação das entrevistas 

Antes de cada entrevista foram consultados várias fontes de informação para a preparar 

e obter alguns dados auxiliares. Em primeiro lugar, os sítios na internet de cada empresa 

foram escrutinados detalhadamente tendo sido recolhida a maior quantidade de 

informação possível. Nestas buscas recolheram-se informações sobre a história da ASO, 

áreas de negócio, produtos e mercados, tecnologias, parcerias, algumas características 

da equipa de gestão (fundadores, gestores e/ou diretores), entre outras. Em segundo 

lugar através de buscas pelo nome da ASO foi possível aceder a alguns relatórios 

anuais, comunicados de imprensa, noticias, eventos organizados ou em que participou, e 

outra documentação que forneceram informações adicionais sobre uma variedade de 

tópicos. Em terceiro lugar utilizou-se a base de dados Amadeus que forneceu 

informações sobre aspetos económicos e financeiros, desde ativos, vendas, receitas 

brutas, resultados, número de trabalhadores, bem como uma grande variedade de rácios. 

Ajudou também a identificar a lista de gestores e diretores e a repartição do capital 

social. Foi também consultada a base de dados da ADI (Agência de Inovação) onde 

cada ASO tem uma ficha individual com diversas informações e um relatório de 

avaliação do programa NEOTEC. Por fim foi consultada a base de dados do QCA III e 

do QREN onde foi possível apurar os montantes de subsídios recebidos desde a fase de 

pré-arranque até à data de recolha de dados. Este procedimento permitiu preparar 

                                                           
17

 Tese de mestrado de Carlos Cordeiro, Universidade do Porto intitulada “Spin-offs de origem académica 

e processo de internacionalização. Um contributo empírico” de 2009. Working paper de Teixeira e 

Grande (2013). Determinants of the Economic Performance of Portuguese Academic Spin-offs: Do 

Science &Technology Infrastructures and Support Matter?, Universidade do Porto. 
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melhor a entrevista e acelerar a sua duração na medida em que algumas das perguntas 

apareciam já preenchidas sendo pedida apenas a sua confirmação. 

5. Recolha dos Dados 

Após um primeiro contato telefónico com todas as empresas para explicar o propósito 

do questionário e apelar à colaboração das empresas, os mesmos foram enviados por 

email para recolha de dados primários em Janeiro de 2013, (anexo II) com pedido 

imediato de entrevista a pelo menos a um dos fundadores ou outro elemento que 

conhecesse bem o historial da empresa. Após envio dos questionários, foram efetuados 

novos contactos telefónicos com todas as empresas para explicar a finalidade e o 

processo de preenchimento do questionário e agendar a entrevista solicitada. Este 

objetivo foi bem-sucedido, pois que em 74% dos casos o respondente foi um fundador e 

nos restantes 26% foram quadros que pertenciam à empresa desde o primeiro momento, 

alguns deles, colaboradores desde a fase de pré-arranque, ou seja, já colaboravam no 

projeto mesmo antes da constituição formal da empresa.  

Cada um dos contactos começou com uma introdução sobre o propósito do estudo, o 

tempo necessário para a entrevista, algumas palavras sobre o sigilo e tratamento de 

dados e, finalmente, com o compromisso de disponibilizar dos resultados e implicações 

do estudo após a sua discussão pública. Este procedimento segue as principais diretrizes 

defendidas por Oishi (2003) no estabelecimento de contactos com os entrevistados. 

Além disso, este contacto direto permitiu o esclarecimento de dúvidas e tentou criar um 

clima de confiança, que por sua vez ajudou a elevar a taxa de resposta (Baruch, 1999). 

Após disponibilidade para a entrevista, esta foi agendada e confirmada por email 

enviado diretamente para o entrevistado com, novamente, o questionário em anexo. Os 

dados reais foram depois recolhidos por meio de entrevistas pessoais cara-a-cara e via 

Skype. Nestas últimas foi solicitado e conseguido que as mesmas se realizassem com 

imagem e não apenas com som, de forma a simular o mais realisticamente possível o 

ambiente face-a-face. 

A técnica de entrevista foi escolhida, em primeiro lugar, devido à natureza complexa e à 

extensão do questionário o que provavelmente levaria a taxas baixas de resposta e a 

respostas incompletas se simplesmente fosse enviado por correio eletrónico ou correio 

normal (Frey & Oishi, 1995). Neste estudo, a taxa de resposta efetiva foi de mais de 

89%, que é bastante elevada em comparação com a taxa de resposta típica (10,5%) para 

estudos na área de negócios (Lussier & Halabi, 2010) e a taxa de resposta de 36,1% para 

os estudos com gestores de topo como respondentes (Baruch, 1999). Além disso, a taxa 

de recusa efetiva, foi muito baixa (5 empresas, ou seja 9,8%) o que indicia que o tema 

do estudo é interessante e relevante para a população-alvo. Em segundo lugar, apesar de 

ter sido utilizado um questionário estruturado com perguntas fechadas e abertas, as 

entrevistas pessoais permitiram a clarificação das perguntas e a homogeneização da sua 

interpretação por parte dos entrevistados. De facto, para além de terem sido dadas 

explicações prévias orais sobre o significado e alcance das categorias utilizadas nas 
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questões, foi sempre prestado o mesmo tipo de esclarecimentos, sempre que surgiram 

dúvidas, minimizando, desta forma, interpretações diferenciadas das questões e das 

categorias utilizadas o que conduziu, em nosso entendimento, a um menor 

enviesamento das respostas e a uma maior qualidade da informação recolhida. 

6. Breve descrição da metodologia estatística a utilizar na análise empírica 

No presente estudo para a descrição de dados recorremos a indicadores de estatística 

descritiva, nomeadamente a média desvio padrão e análise de frequências, bem como a 

análise gráfica sempre que esta representação de dados nos pareceu mais indicada.   

Para a análise de dados utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson para os casos 

em que ambas as variáveis são quantitativas, com distribuição normal e existe uma 

relação do tipo linear entre si e o coeficiente de correlação de Spearman quando as 

variáveis quantitativas não têm distribuição normal ou quando se analisou a relação 

entre uma variável quantitativa e outra de tipo ordinal. O coeficiente de correlação é 

uma estatística que permite avaliar a intensidade e o sentido da associação ou correlação 

existente entre duas variáveis. 

Nos casos em que houve necessidade de recorrer à análise comparativa entre dois 

grupos em variáveis dependentes de tipo quantitativo, recorreu-se ao teste t-Student. Os 

pressupostos destes testes, nomeadamente o pressuposto de normalidade de distribuição 

e o pressuposto de homogeneidade de variâncias foram analisados com os testes de 

Kolmogorov-Smirnov e teste de Levene. Nos casos em que estes pressupostos não se 

encontravam satisfeitos foram substituídos pelos testes não-paramétricos alternativos, 

designadamente o teste de Mann-Whitney. Nestes casos, para facilidade de 

interpretação apresentou-se nas estatísticas descritivas os valores das médias e não os 

valores das ordens médias. A análise estatística foi efetuada com o SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) versão 20.0 para Windows. 
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CAPÍTULO VII - ANÁLISE PRELIMINAR DA INFORMAÇÃO 

RECOLHIDA 

Após a caracterização das respostas foram realizados diversos testes com o intuito de 

avaliar a qualidade dos dados, agrupar informação e testar a fiabilidade dos mesmos. 

Assim, foi testada a normalidade aproximada das variáveis na medida em que é um dos 

requisitos requeridos pelos testes paramétricos, que serão maioritariamente utilizados 

neste estudo. Foi também utilizada a técnica análise fatorial exploratória sobre a matriz 

das correlações, com extração dos fatores pelo método das componentes principais com 

o intuito agrupar itens do questionário em variáveis não diretamente observáveis. Para 

testar a robustez destes novos constructos foi feita a análise de consistência interna para 

testar a fiabilidade das componentes extraídas utilizando o coeficiente alfa () de 

Cronbach.   

1. Normalidade 

Os dados foram investigados de forma a identificar a normalidade aproximada das 

variáveis. Os dois testes estatísticos vulgarmente aplicados para avaliar a normalidade 

de uma distribuição são os testes de Kolmogorov-Smirnov (com correção de Lillefors) e 

o de Shapiro-Wilk que o SPSS (software por nós utlizado no tratamento de dados) 

permite calcular. Alguns autores argumentam que as variáveis raramente são 

distribuídas normalmente considerando esse problema pouco importante, à partida, para 

a análise de dados, desde que as distribuições não sejam extremamente achatadas ou 

enviesadas, visto que os métodos paramétricos têm demonstrado resistir bem à violação 

do pressuposto da normalidade (Marôco, 2011). Uma técnica comum para avaliar a 

normalidade univariada é a análise da assimetria (sk) e da curtose (ku) dos itens 

individuais utilizados para medir as variáveis latentes (Hill e Hill, 2005). De acordo 

com Kline (2005), os modelos paramétricos são robustos para valores absolutos de 

assimetria inferiores a 3 e valores de curtose inferiores a 7-10. Os valores de curtose de 

assimetria e índices são apresentados nas tabelas 6, 7, 8, 9 e 10. Uma vez que os índices 

de assimetria variam de -1,129 e 2,726 e os valores da curtose entre -1,275 e 8,187 

podemos concluir que os dados, na globalidade, não apresentam problemas de 

normalidade. 
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Tabela 6 - Análise da normalidade para as variáveis: Recursos Tecnológicos 

Constructo: Recursos 

tecnológicos 
Itens Média 

Desvio 

Padrão 
Skewness Kurtosis 

 Q17_1_RT_PI_Prest_Tecn. 3,62 0,987 -0,109 -0,962 

  Q17_2_RT_PI_NegExterna 3,38 1,011 0,193 -0,996 

  Q17_3_RT_PI_ProtConc 3,21 1,001 -0,302 -0,370 

  Q17_4_RT_ProdInova 3,31 1,115 0,008 -0,588 

  Q17_5_RT_CapRisco 3,48 1,087 -0,115 -1,275 

  Q17_6_RT_AcordosUniv 2,81 1,042 0,265 -0,709 

  Q17_7_RT_RelProfessores 3,83 0,824 0,051 -0,961 

  Q17_8_RT_Estagiarios 3,57 0,966 -0,723 0,094 

  Q17_9_RT_ProjectComuns 3,81 0,804 0,070 -0,845 

  Q17_10_RT_AcessLaborat 3,40 0,912 0,094 -0,712 

  Q17_11_RT_EquipPropr 3,64 0,791 -0,187 -0,235 

  Q17_12_RT_ActualTecnol 3,86 0,814 -0,012 -0,880 

Investimento em IDT   84703,68 59881,179 1,318 2,151 

 

Tabela 7 - Análise da normalidade para as variáveis: Recursos Financeiros 

Constructo: Recursos 

Financeiros 
Itens Média 

Desvio 

Padrão 
Skewness Kurtosis 

 Q38_1_Fin_RecProp 3,64 1,007 -0,261 -0,947 

 Q38_2_Fin_FamAmig 3,43 0,887 0,117 -0,612 

 Q38_3_Fin_Subs_PublicPosArr 3,88 0,739 0,195 -1,100 

 Q38_4_Subs_PublicPreArr 3,71 0,708 0,044 -0,278 

 Q38_5_Fin_Cap_Risco 3,81 0,969 -0,443 -0,681 

 Q38_6_Fin_BAngels 3,67 0,954 -0,151 -0,856 

 Q38_7_Fin_EmpBanc 3,62 0,764 -0,251 -0,105 

 Q38_8_Fin_OutrEmp 3,55 0,739 0,209 -0,236 

 Q38_9_Fin_OutInstOrig 3,71 0,596 0,178 0,717 

Recursos Próprios  0,69 0,328 -0,618 -1,158 

Subs. Públicos Pré-

Arranque e Arranque 
  81889,52 11137,556 0,198 -0,788 

Total Subsídios 

Públicos 
  466852,79 566240,459 2,726 8,187 
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Tabela 8 - Análise da normalidade para variáveis: Capital Humano 

Constructo: Capital Humano Itens Média 
Desvio 

Padrão 
Skewness Kurtosis 

Qualificação académica  3,45 0,832 -0,508 -0,582 

Formação profissional em 

empreendedorismo e gestão 
 119,83 70,471 0,588 -0,922 

Experiência laboral prévia total (em 

qualquer área de atividade)  
26,75 11,710 0,806 0,471 

Experiência em Gestão 
 

5,58 3,872 0,752 -0,802 

Experiência Comercial 
 

5,75 4,267 0,890 0,236 

Experiência no mesmo setor 

empresarial  
13,25 7,162 0,761 0,209 

Dimensão da equipa de fundadores  3,10 1,605 1,733 3,838 

 

Tabela 9 - Análise da normalidade para as variáveis: Apoios não Financeiros 

Constructo: Apoios 

não financeiros  
Itens Média 

Desvio 

Padrão 
Skewness Kurtosis 

 
Q32_1_Ap_GerConc 3,21 1,159 0,052 -0,932 

  Q32_2_Ap_IDT 3,24 1,055 -0,112 -0,467 

  Q32_3_Ap_AqMat 3,29 1,019 -0,181 -0,786 

  Q32_4_Ap_Acons 3,29 0,995 -0,306 -0,081 

  Q32_5_Ap_Acompanh 3,36 0,983 0,016 -1,025 

  Q32_6_Ap_ContFiscal 3,40 0,939 -0,361 0,741 

  Q32_7_Ap_CandProj 3,38 0,987 -0,051 -0,332 

  Q32_8_Ap_EntrMercado 3,55 0,942 -0,419 0,125 

  Q32_9_Ap_AdmConstEmp 3,38 0,731 0,042 -0,160 

  Q32_10_Ap_intern 3,40 1,127 -0,341 -0,690 

  Q32_11_Ap_AcRecFin 3,17 1,167 -0,244 -0,709 

  Q32_12_Ap_InstFis 3,14 1,201 -0,110 -0,831 

  Q32_13_Ap_DesComp 3,43 0,914 0,021 -0,739 

  Q32_14_Ap_CapHum 3,19 0,943 -0,218 0,172 

  Q32_15_Ap_RegPI 3,31 1,137 0,080 -1,059 

  Q32_16_Ap_Redes 3,26 1,061 0,086 -0,786 

  Q32_17_Ap_ContrTT 3,31 1,093 0,045 -0,905 

  Q32_18_Ap_PN 3,55 0,832 -0,025 -0,447 

  Q32_19_Ap_EstMerc 3,48 0,740 -0,293 -0,216 

  Q32_20_Ap_EstViabEF 3,52 0,804 -0,081 -0,342 

  Q32_21_Ap_PlanOperInv 3,50 0,890 -0,109 -0,643 

 

 

Tabela 10 - Análise da normalidade para as variáveis: Desempenho 
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Constructo: desempenho Itens Média 
Desvio 

Padrão 
Skewness Kurtosis 

Vendas    332379,50 406877,570 2,244 4,242 

Nº de trabalhadores   8,12 7,471 2,331 5,439 

Peso nas vendas dos 

produtos lançados nos 

últimos dois anos 

 266558,03 292891,49 2,189 4,709 

Obtenção de capital de 

risco 
  0,25 0,325 0,902 -0,771 

2. Análise fatorial e consistência interna 

Com o intuito de estimar os fatores comuns e as relações estruturais que ligam as 

variáveis latentes às variáveis de teste efetuou-se uma análise fatorial exploratória aos 

conjuntos de itens do questionário para medir “recursos tecnológicos”, “recursos 

financeiros”, “Capital humano”, “apoios não financeiros” e “Desempenho” seguida de 

uma análise de consistência interna para testar a fiabilidade das componentes extraídas. 

Os resultados são apresentados nos pontos seguintes. 

2.1. Análise fatorial ao constructo Recursos Tecnológicos 

A análise da estrutura relacional dos 13 itens relacionados com os recursos tecnológicos 

foi efetuada através da análise fatorial exploratória sobre a matriz das correlações, com 

extração dos fatores pelo método dos componentes principais seguida de rotação 

Varimax (tabela 11). Os fatores comuns retidos foram os que apresentaram um 

eigenvalue superior a 1. A validade da análise fatorial foi feita através do KMO (0,749, 

razoável) e teste de Bartlett (significativo) e indica-nos valores aceitáveis para a sua 

prossecução. A análise fatorial convergiu para uma solução com 3 componentes 

principais que explicam 69,4% da variância total. A primeira componente principal 

explica 39,9%, a segunda explica 18,4% e a terceira explica 11,0%. 
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Tabela 11 - Variância total explicada: Recursos tecnológicos 

Componentes Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 5,193 39,948 39,948 5,193 39,948 39,948 3,584 27,571 27,571 

2 2,395 18,423 58,372 2,395 18,423 58,372 3,042 23,396 50,967 

3 1,432 11,019 69,390 1,432 11,019 69,390 2,395 18,423 69,390 

4 ,995 7,652 77,042 
      

5 ,714 5,489 82,531 
      

6 ,533 4,100 86,630 
      

7 ,469 3,606 90,236 
      

8 ,382 2,937 93,173 
      

9 ,262 2,018 95,192 
      

10 ,207 1,590 96,781 
      

11 ,198 1,524 98,305 
      

12 ,162 1,244 99,549 
      

13 ,059 ,451 100,000 
      

A saturação dos itens (>.40) em cada uma das componentes principais pode ser 

apreciada na tabela 12. A primeira componente principal integra os itens relacionados 

com as patentes (propriedade intelectual), segunda componente principal está 

relacionada com as relações com a instituição de origem e a terceira agrupa os itens 

relacionados com o investimento em I&D. Para utilização em posteriores análises 

estatísticas as componentes principais foram retidas na base de dados. 

Tabela 12 - Matriz de componente rodada: Recursos tecnológicos 

 
Componentes 

1 2 3 

PI prestígio ,838 ,299 -,076 

PI proteção da concorrência ,863 ,136 ,005 

Acordos com Universidade ,250 ,599 -,397 

PI Capital de risco ,409 ,652 -,008 

Relação com professores e investigadores ,030 ,834 -,194 

Acesso a estagiários e estudantes ,366 ,556 ,069 

PI negociação externa ,869 ,219 -,015 

Participação em Projetos comuns ,338 ,443 -,418 

PI produtos inovadores ,885 ,133 ,031 

Acesso a laboratórios ,314 ,522 -,501 

Equipamentos próprios ,067 -,050 ,933 

Necessidade de atualização permanente da tecnologia ,084 ,777 ,151 

Investimento em I&D ,095 ,068 ,932 
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2.1.1. Consistência interna 

A análise da consistência interna das dimensões relacionadas com os recursos 

tecnológicos foi analisada com recurso ao coeficiente de consistência interna alfa de 

Cronbach (tabela13). Os valores encontrados variam entre um mínimo de ,810 (bom) na 

dimensão Relações com a universidade e um máximo de ,887 (bom) para a dimensão 

investimento em I&D.  

Tabela 13 - Consistência interna: Recursos tecnológicos 

 
Alfa de 

Cronbach 
Nº de itens 

Propriedade intelectual (PI) ,817 4 

Relações com universidades ,810 3 

Investimento em I&D ,887 3 

2.2. Análise fatorial ao constructo Recursos Financeiros 

Para a análise da estrutura relacional dos 9 itens relacionados com os Recursos 

Financeiros foram utilizadas as mesmas técnicas que para os recursos tecnológicos 

consoante tabela 14. A validade da análise fatorial foi feita através do KMO (0,706, 

razoável) e teste de esfericidade de Bartlett (significativo) e indica-nos valores 

aceitáveis para a sua prossecução. A análise fatorial convergiu para uma solução com 3 

componentes principais que explicam 67,0% da variância total. A primeira componente 

principal explica 37,2%, a segunda explica 15,8% e a terceira explica 14,1%. 

Tabela 14 - Variância total explicada: Recursos Financeiros 

Componentes Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,345 37,166 37,166 3,345 37,166 37,166 2,489 27,652 27,652 

2 1,420 15,781 52,947 1,420 15,781 52,947 1,939 21,550 49,202 

3 1,266 14,064 67,011 1,266 14,064 67,011 1,603 17,809 67,011 

4 ,825 9,163 76,174 
      

5 ,737 8,189 84,363 
      

6 ,445 4,944 89,307 
      

7 ,421 4,675 93,982 
      

8 ,312 3,466 97,448 
      

9 ,230 2,552 100,000 
      

A saturação dos itens (>.40) em cada uma das componentes principais pode ser 

apreciada na tabela abaixo. A primeira componente principal integra os itens 

relacionados com os capitais próprios e capital de risco, a segunda agrupa os itens 

relacionados com outros financiamentos e a terceira componente principal está 
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relacionada com os subsídios públicos (tabela 15). Para utilização em posteriores 

análises estatísticas as componentes principais foram retidas na base de dados. 

Tabela 15 - Matriz de componente rodada: Recursos Financeiros 

 Componentes 

1 2 3 

Business Angels ,900   

Capital de Risco ,879   

Recursos Próprios ,642  ,429 

Familiares e Amigos ,476   

Instituição de Origem  ,789  

Outras Empresas  ,711  

Subsídios Públicos Pós-Arranque  ,493 ,794 

Empréstimos Bancários  ,469 ,343 

Subsídios Públicos Pré-Arranque   ,930 

2.2.1. Consistência interna 

Para as dimensões relacionadas com os recursos financeiros (tabela 16) foi também 

utilizado o coeficiente alfa de Cronbach. Os valores encontrados variam entre um 

mínimo de ,396 (inaceitável) na dimensão outros financiamentos e um máximo de ,796 

(razoável) para a dimensão capitais próprios.  

Tabela 16 - Consistência interna: Recursos Financeiros 

 
Alfa de 

Cronbach 
Nº de itens 

Capitais próprios ,796 3 

Outros financiamentos ,396 2 

Subsídios públicos ,721 2 

2.3. Análise fatorial ao constructo “Capital Humano” 

Para a análise da estrutura relacional dos 9 itens relacionados com Capital Humano 

foram utilizadas as mesmas técnicas nos casos anteriores, consoante tabela 17. 

A validade da análise fatorial foi feita através do KMO (0,188, inaceitável) e teste de 

Bartlett (significativo). A análise fatorial convergiu para uma solução com 4 

componentes principais que explicam 83,7% da variância total. A primeira componente 

principal explica 40,9%, a segunda explica 18,1%, a terceira explica 12,4 % e a quarta 

12,3%. 
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Tabela 17 – Variância total explicada: Capital Humano 

Componentes Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative % 

1 3,679 40,883 40,883 3,679 40,883 40,883 3,176 35,289 35,289 

2 1,629 18,104 58,987 1,629 18,104 58,987 1,610 17,887 53,176 

3 1,120 12,442 71,430 1,120 12,442 71,430 1,432 15,911 69,087 

4 1,107 12,304 83,733 1,107 12,304 83,733 1,318 14,646 83,733 

5 ,720 7,999 91,732 
      

6 ,587 6,520 98,253 
      

7 ,141 1,565 99,818 
      

8 ,015 ,165 99,983 
      

9 ,002 ,017 100,000 
      

A saturação dos itens (>.40) em cada uma das componentes principais pode ser 

apreciada na tabela abaixo. A primeira componente principal integra os itens 

relacionados com experiência laboral prévia, a segunda componente principal está 

relacionada com grau académico e experiência empreendedora, a terceira componente 

com a diversidade de formação académica e a quarta com formação profissional em 

gestão e dimensão das equipas de fundadores. (tabela 18). Tendo em conta o valor do 

KMO (inaceitável) as componentes principais não foram retidas na base de dados. 

Tabela 18 – Matriz de componente rodada: Capital Humano 

 
Componentes 

1 2 3 4 

Exp_mesmo_setor ,918 
   

Exp_Laboral_previa ,856 
   

Exp_Comercial ,854 ,353 
  

Exp_Gestao ,736 ,429 -,419 
 

ExpEmpreendedora 
 

,903 
  

Grau_Acad 
 

,663 
  

Diversidade_Form_Acad 
  

,976 
 

Num_Fundadores 
   

-,784 

Form_Prof_Gestao ,433 
  

,761 

 

Perante estes resultados ainda ensaiámos um novo teste retirando da análise os itens 

relacionados com a qualificação e formação das equipas de fundadores (diversidade da 

qualificação, grau académico e formação profissional em empreendedorismo e gestão), 

mantendo os restantes itens mais relacionados com a experiência prévia. Porém, o valor 

do KMO (,479) continuou a apresentar um valor muito baixo, razão pela qual passámos 

a aceitar a totalidade das variáveis extraídas da literatura na análise dos resultados que 

iremos realizar no próximo capítulo.  
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2.3.1. Consistência interna 

Os valores encontrados para a análise da consistência interna realizada aos componentes 

da análise fatorial apresentada acima, variam entre um mínimo de -,009 (inaceitável) na 

quarta dimensão e um máximo de ,845 (bom) para a primeira dimensão (tabela 19). Na 

terceira dimensão não é possível calcular o valor do alfa, pois foi extraído um único 

item. 

Tabela 19 – Consistência interna: Capital Humano 

 
Alfa de 

Cronbach 
Nº de itens 

1ª componente ,845 4 

2ª componente ,589 3 

3ª componente - 1 

4ª componente -,009 2 

2.4. Análise fatorial ao constructo “Apoios não financeiros” 

Foi feita a análise da estrutura relacional dos 21 itens relacionados com os apoios não 

financeiros. A validade da análise fatorial foi feita através do KMO (0,815, Bom) e teste 

de Bartlett (significativo) e indica-nos valores aceitáveis para a sua prossecução. A 

análise fatorial convergiu para uma solução com 4 componentes principais que 

explicam 80,42% da variância total. A primeira componente principal explica 40,7%, a 

segunda explica 21,4%, a terceira explica 11,4% e a quarta componente principal 

explica 6,9%, como se pode confirmar pela análise da tabela 20. 
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Tabela 20 - Variância total explicada: Apoios não financeiros 

Componentes Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 8,549 40,707 40,707 8,549 40,707 40,707 5,607 26,700 26,700 

2 4,485 21,356 62,063 4,485 21,356 62,063 4,958 23,607 50,307 

3 2,390 11,381 73,444 2,390 11,381 73,444 3,460 16,478 66,786 

4 1,465 6,977 80,422 1,465 6,977 80,422 2,864 13,636 80,422 

5 ,722 3,436 83,858 
      

6 ,563 2,679 86,537 
      

7 ,486 2,312 88,849 
      

8 ,365 1,738 90,587 
      

9 ,324 1,543 92,130 
      

10 ,300 1,430 93,560 
      

11 ,241 1,149 94,709 
      

12 ,215 1,026 95,735 
      

13 ,178 ,847 96,582 
      

14 ,152 ,722 97,304 
      

15 ,135 ,642 97,946 
      

16 ,117 ,557 98,502 
      

17 ,093 ,441 98,943 
      

18 ,075 ,359 99,302 
      

19 ,061 ,292 99,594 
      

20 ,050 ,237 99,831 
      

21 ,036 ,169 100,000 
      

A saturação dos itens (>.40) em cada uma das componentes principais pode ser 

apreciada na tabela 21. A primeira componente principal integra os itens relacionados 

com os apoios à incubação, a segunda agrupa os itens relacionados com o apoio de 

consultoria, a terceira componente principal está relacionada com os apoios ao plano de 

negócio e a quarta componente principal integra os itens relacionados com os apoios à 

prova de conceito. Para utilização em posteriores análises estatísticas as componentes 

principais foram retidas na base de dados. 
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Tabela 21 - Matriz de componente rodada: Apoios não financeiros 

 Componentes 

1 2 3 4 

Apoio instalações físicas ,870    

Apoio no acesso a redes ,860    

Apoio na celebração de contratos de Transf Tecn. ,848    

Apoio acesso a capital humano especializado ,845    

Apoio desenvolvimento competências pessoais ,793    

Apoio no acesso a capital risco ,793    

Apoio ao registo de PI ,736    

Apoio à internacionalização  ,890   

Apoio Acompanhamento primeiros anos  ,890   

Apoio Aconselhamento  ,888   

Apoio candidatura a projetos  ,865   

Apoio à entrada no mercado primeiras vendas  ,837   

Apoio à constituição da empresa  ,731   

Apoio contabilidade e fiscalidade  ,697   

Apoio ao plano de operações e investimentos   ,852  

Apoio na elaboração do plano de negócio   ,825  

Apoio estudos de mercado   ,813  

Apoio estudo de viabilidade econ. e financeira   ,805  

Apoio a I&DT    ,886 

Apoio na aquisição de material de apoio    ,866 

Apoio na geração de conceito de produto    ,853 

2.4.1. Consistência interna 

Os valores encontrados e apresentados na tabela 22 variam entre um mínimo de ,903 

(excelente) na dimensão Apoios a protótipos e um máximo de ,946 (excelente) para a 

dimensão Apoios à incubação. A categorização destes valores segue o publicado em 

Hill e Hill (2005). 

Tabela 22 - Consistência interna: Apoios não financeiros 

 
Alfa de 

Cronbach 
Nº de itens 

Apoios à incubação ,946 7 

Apoio de consultoria ,927 7 

Apoios ao plano de negócio ,924 4 

Apoios a prova de conceito ,903 3 

2.5. Análise fatorial ao constructo “Desempenho” 

A análise da estrutura relacional das variáveis “vendas”, “número de trabalhadores”, 

“peso nas vendas dos produtos lançados nos últimos 2 anos” e “obtenção de capital de 
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risco”, foi efetuada através da análise fatorial exploratória sobre a matriz das 

correlações, com extração dos fatores pelo método dos componentes principais seguida 

de rotação Varimax (tabela 23). Os fatores comuns retidos foram os que apresentaram 

um eigenvalue superior a 1. A validade da análise fatorial foi feita através do KMO 

(0,769, razoável) e teste de Bartlett (significativo) e indica-nos valores aceitáveis para a 

sua prossecução. A análise fatorial convergiu para uma solução com 1 componente 

principal que explicam 70,4% da variância total.  

Tabela 23 – Variância total explicada: Desempenho 

Componentes Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2,817 70,422 70,422 2,817 70,422 70,422 

2 ,809 20,215 90,637    

3 ,259 6,475 97,112    

4 ,116 2,888 100,000    

2.5.1. Consistência interna 

Para a dimensão relacionada com o desempenho foi também utilizado o coeficiente alfa 

de Cronbach. O valor encontrado e apresentado na tabela 24 é de ,761, considerada 

razoável na categorização publicada em Hill e Hill (2005). 

Tabela 24 – Consistência interna: Desempenho 

 Alfa de 

Cronbach 

Nº de itens 

Desempenho ,761 4 

2.6. Sumário das medidas das variáveis 

Após análise fatorial exploratória e de consistência interna dos constructos, foram 

extraídas nove variáveis novas. Na tabela 25 são apresentadas as variáveis a utilizar no 

modelo final de dados, as questões, os itens e as métricas utilizadas para medir cada 

uma das variáveis. 
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Tabela 25 - Métrica das variáveis 

Recursos tecnológicos 

Patentes 

 

Por favor, indique o quanto concorda ou 

discorda com as seguintes afirmações? 

 

4 

Escala de Likert 

(1=discordo totalmente; 

2=discordo pouco;  

3= nem concordo nem discordo;  

4=concordo muito; 5 concordo 

totalmente) 

Investimento em I&D 

Indique, por favor, uma estimativa da 

percentagem média de vendas que na sua 

empresa foram alocadas a I&D nos 

últimos três anos? 

1 

Montante médio de vendas 

alocada a I&D nos últimos 3 

anos 

Relações com a 

Instituição de Origem 

 

 2 

Escala de Likert  

(1=discordo totalmente; 

2=discordo pouco;  

3= nem concordo nem discordo;  

4=concordo muito; 5 concordo 

totalmente) 

Recursos Financeiros 

Capitais próprios 

Qual a importância que atribui às fontes 

de financiamento assinaladas no quadro 

abaixo, no processo de criação e 

desenvolvimento da empresa? 

3 

Escala de Likert 

(1=sem importância; 2=pouco 

importante; 3= importante; 

4=muito importante; 5 

fundamental) 

Subsídios públicos 2 

Escala de Likert 

(1=sem importância; 2=pouco 

importante; 3= importante; 

4=muito importante; 5 

fundamental) 

Outros financiamentos 2 

Escala de Likert 

(1=sem importância; 2=pouco 

importante; 3= importante; 

4=muito importante; 5 

fundamental) 

Capital humano 

Grau académico 
Qual a qualificação académica dos 

fundadores no arranque da empresa? 
1 

1= Não superior; 

2=Bacharelato/licenciatura; 

3=Mestrado; 4=Doutoramento; 

5=Pós doutoramento 

Área de conhecimento da 

formação académica  

Qual a área de conhecimento principal 

da formação académica dos fundadores? 
1 

1= uma área; 2= duas áreas; 3= 

3= três áreas; 4= quatro áreas… 

Formação profissional em 

gestão e 

empreendedorismo 

Qual o número de horas de formação 

frequentado 
1 Nº de horas 

Experiencia laboral prévia 

em qualquer área   

Qual a experiência profissional de cada 

um dos fundadores na data de 

constituição da empresa? 

1 Nº anos 

Experiencia laboral prévia 

no mesmo setor 

empresarial 

1 Nº anos 

Experiencia laboral prévia 

em Gestão 
1 Nº anos 

Experiencia laboral prévia 

Comercial 
1 Nº anos 

Experiencia 

empreendedora prévia 

Qual o número de empresas criadas 

previamente 
1 Nº de empresas 

Dimensão da equipa 
Qual o número de fundadores 

individuais 
1 Nº de fundadores no arranque 
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Tabela 25 - Métrica das variáveis (continuação) 

Apoios não financeiros 

Incubação 

Como classifica os apoios institucionais 

disponibilizados pelas diferentes 

entidades públicas no processo de 

criação e desenvolvimento da empresa? 

7 

Escala de Likert 

(1=sem importância; 2=pouco 

importante; 3= importante; 

4=muito importante; 5 

fundamental) 

Consultoria 7 

Escala de Likert 

(1=sem importância; 2=pouco 

importante; 3= importante; 

4=muito importante; 5 

fundamental) 

Plano de negócio 4 

Escala de Likert 

(1=sem importância; 2=pouco 

importante; 3= importante; 

4=muito importante; 5 

fundamental) 

Apoio a prova de conceito 3 

Escala de Likert 

(1=sem importância; 2=pouco 

importante; 3= importante; 

4=muito importante; 5= 

fundamental) 

Desempenho 

Variáveis Questão Itens Tipo de escala 

Vendas  
 Qual o montante das vendas em 2010, 

2011 e 2012? 
1 Média de vendas (103 euros) 

Nº de trabalhadores 
 Qual o nº de trabalhadores em 2010, 

2011 e 2012? 
1 Média de número de trabalhadores 

Peso nas vendas dos 

produtos lançados nos 

últimos dois anos 

Qual o peso percentual na faturação da 

empresa dos produtos lançados nos 

últimos 2 anos 

1 

Montante médio da faturação dos 

produtos lançados nos últimos 2 

anos (103 euros) 

Capital de risco 

Das fontes de financiamento assinaladas 

no quadro abaixo, quais as utilizadas 

pela da empresa e qual o montante desse 

financiamento? 

1 % do capital social em 2012 
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CAPÍTULO VIII – DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

1. Caracterização das respostas/respondentes 

Foram identificadas 79 empresas na base de dados fornecidos pela ADI gestora do 

programa Neotec, donde foi extraída a amostra, consoante explicado no capítulo VI. 

Das 79 empresas foram contactadas as 51 ainda ativas a quem foi enviado o 

questionário para recolha de dados (anexo I), tendo respondido 42, ou seja 82% do total.  

Os respondentes foram em 76% dos casos fundadores e nos 24% quadros superiores 

com forte conhecimento do historial da empresa.  

As áreas tecnológicas mais representadas são as TIC, com 40,5% e a Biotecnologia com 

31%, representando em conjunto 71,5% do total a que se seguem a Automação e 

Robótica e a Eletrónica e Instrumentação com 9,5% e 7,1% cada uma, respetivamente, 

consoante pode ser observado na tabela 26. 

Tabela 26 - Distribuição das empresas por área tecnológica 

 
Frequência Percentagem 

TIC 17 40,5 

Biotecnologia 13 31,1 

Automação e Robótica 4 9,5 

Eletrónica e Instrumentação 3 7,1 

Química 2 4,8 

Eng. Civil 2 4,8 

Materiais 1 2,4 

Total 42 100,0 

 

A média de idade das empresas é de 5,42 anos variando entre os 4 e os 8 anos referidos 

à data das entrevistas criadas entre o ano de 2005 e 2008. São pois empresas jovens 

onde essa circunstância está associada num primeiro plano à idade da empresa e não à 

novidade da tecnologia, como alguns autores alegam na definição do conceito de 

NEBT.  

Quanto à localização, regista-se uma forte concentração nas regiões de Lisboa, Porto, 

Coimbra e Aveiro, conforme se ilustra na tabela 27. No conjunto estas quatro regiões 

acolhem 91% das empresas da amostra. Considerando apenas Lisboa e Porto, 69% das 

empresas concentram-se nestas duas regiões com 31% e 38%, respetivamente. Sendo o 

programa direcionado para a criação de empresas de base tecnológica com um forte 

foco nos estudantes e investigadores do ensino superior, já seria expectável que as 

empresas tivessem origem nos principais polos universitários. Estranha-se apenas a 

ausência de representatividade de outros polos, nomeadamente Braga onde a 

Universidade do Minho detém competências particularmente reconhecidas na área das 
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TIC e uma maior presença das universidades de Évora, Algarve, Beira Interior e Trás-

os-Montes e Alto Douro.  

Tabela 27 - Distribuição por região de origem 

 
Frequência Percentagem 

Aveiro 4 9,5 

Coimbra 5 11,9 

Évora 1 2,4 

Faro 3 7,1 

Lisboa 13 31,0 

Porto 16 38,1 

Total 42 100,0 

 

No que se refere à distribuição do capital social verifica-se que, na data da constituição, 

em 88% dos casos a maioria do capital (mais de 50% do capital social) estava na posse 

dos seus fundadores e que no final de 2012 essa percentagem baixa para 71,4%, 

refletindo a entrada de sociedades de capital de risco que sobem de 9,5% na data da 

constituição para 26,2% no final de 2012 (tabela 28). De realçar que em mais de 96% 

dos casos o capital é detido maioritariamente ou pelos fundadores ou por sociedades de 

capital de risco, sendo marginal a participação de business angels ou de outro tipo de 

investidores.  

Tabela 28 – Distribuição da maioria do capital social na data da constitituição e em 2012. 

 Na data da constituição  Em 2012 

 
Frequência Percentagem  Frequência Percentagem 

Fundadores 37 88,1  30 71,4 

Capital de risco 4 9,5  11 26,2 

Business angels 1 2,4  1 2,4 

Total 42 100,0  42 100,0 

 

Feita uma caraterização genérica das empresas, nos pontos seguintes iremos prosseguir 

com a análise descritiva dos dados para cada uma das dimensões definidas no modelo 

de análise apresentado no capítulo V. 

1.1. Recursos Tecnológicos 

Sendo a tecnologia um aspeto central nesta tipologia de empresas, interessava 

compreender qual a origem da mesma. De acordo com a figura 4, constata-se que em 

93% dos casos a tecnologia foi desenvolvida com financiamento público, pelos próprios 

fundadores no âmbito da sua atividade académica, quer ligada à investigação nos 

centros em que desenvolviam a atividade de I&D, quer relacionada com os projetos, 

teses ou dissertações para obtenção dos respetivos graus académicos. Registam-se 

apenas em dois casos em que a tecnologia resulta de licença de tecnologia desenvolvida 
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pela instituição de origem, o que revela a fraca capacidade das instituições 

(especialmente universidades) em explorar comercialmente a I&D que é desenvolvida 

nos seus centros.  
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Figura 4 – Fonte da tecnologia que deu origem à empresa. 

No que se refere à proteção de propriedade intelectual, verifica-se que 40% das 

empresas têm patentes registadas. Tratando-se de empresas de base tecnológica que 

sustentam a sua competitividade na tecnologia e no desenvolvimento das suas 

aplicações, já seria expectável a atribuição de um papel de algum relevo à proteção da 

propriedade intelectual, especialmente nas empresas da área das biotecnologias. Mas 

mesmo nas restantes áreas não é perdido este foco, (com exceção das empresas da área 

das TIC) especialmente justificado pela sua importância, na legitimação das tecnologias, 

e na afirmação dos projetos empresariais junto dos potenciais investidores e clientes.  

Em termos da distribuição por área tecnológica regista-se uma forte concentração das 

patentes na área de biotecnologia com 79% do total, representando as restantes áreas 

apenas 21%, sendo que as TIC não registam qualquer patente concedida (figura 5). Este 

resultado, das TIC, já seria relativamente expectável, dada a dificuldade que as 

empresas desta área têm tido em registar patentes.  
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Figura 5 – Percentagem de patentes concedidas por área tecnológica 

Todas as empresas alocam recursos a I&D o que se justifica pela necessidade de 

desenvolver a base de conhecimento que lhes permita inovar. A análise da figura 6 

mostra que a maioria das empresas aloca entre 26% e 50% das suas vendas a I&D, 

havendo mesmo 7 empresas que alocam mais de 50% das vendas a esta despesa.  

 

Figura 6 – Percentagem das vendas alocadas a I&T em 2012, por número de empresas 

Sobre o grau de novidade das tecnologias que suportam os produtos e serviços (numa 

escala de 1 a 5 com 1 a significar “já existente” e 5 “totalmente inovadora”) a perceção 

dos respondentes é que as tecnologias são pelo menos inovadoras (33,3%), 

considerando 52,4% serem muito inovadoras e 14,3% como totalmente inovadoras, 

consoante tabela 29. 

Tabela 29 – Grau de novidade da tecnologia 

 Frequência Percentagem 

Muito inovadora 22 52,4 

Inovadora 14 33,3 

Totalmente nova 6 14,3 

Total 42 100,0 
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1.2. Recursos Financeiros 

No âmbito dos recursos financeiros foram também analisados alguns dos instrumentos 

utilizados pelas empresas da amostra verificando-se, de acordo com a figura 7, que o 

financiamento da fase de pré-arranque foi baseado em recursos próprios, em subsídios 

públicos ou com base em prémios ganhos em concursos de ideias. Sublinha-se que o 

contributo dos fundadores nesta fase do processo (antes da constituição formal da 

empresa) poderá ter uma expressão volumosa em termos de horas alocadas ao projeto, 

mas tem uma muito fraca expressão financeira. Os subsídios públicos assumem neste 

caso o papel mais importante, com 32 empresas (76% do total) a recorrer a este tipo de 

financiamento. Ou seja, na fase anterior à criação formal da empresa nota-se a escassez 

de entidades financiadoras mesmo daquelas que com maior frequência têm surgido 

associadas a esta fase (pre-seed capital) como por exemplo as sociedades de capital de 

risco ou os business angels. Esta ausência, no caso presente, evidencia o fraco 

desenvolvimento deste mercado em Portugal ainda muito orientado para projetos de 

baixo risco e com um histórico de mercado consolidado, como já antes referido. 

Já no que se refere à fase de arranque da empresa, os financiamentos são bastante mais 

diversificados com a totalidade das empresas a recorrer a capitais próprios, como seria 

expectável, 4 empresas (10%) a angariar capital de risco e também a totalidade das 

empresas a financiarem-se através de subsídios públicos. 
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Figura 7 – Fontes de financiamento na fase de pré-arranque e arranque por número de empresas 

Tendo em consideração o peso dos subsídios públicos e do capital de risco no 

financiamento das empresas e as dificuldades que registámos em obter dados 

quantitativos relativamente a outras fontes de financiamento iremos analisar apenas 

estas duas origens de fundos.   

No que se refere aos subsídios públicos (tabela 30) verifica-se que na fase de pré-

arranque, 32 empresas angariaram em média um montante de 18.048 euros, enquanto na 



Spin-offs Académicas em Portugal 

 

134 
 
 

fase de arranque todas as empresas angariaram subsídios públicos num montante médio 

de 67.708 euros. Já na fase de pós-arranque os valores angariados foram muito 

superiores, com origem em especial no QCA III e no QREN, sendo que em média cada 

empresa angariou 466.852 euros, embora com valores bastante assimétricos, desde um 

mínimo de 75.000 euros até um máximo de 2.648.669 euros. Regista-se um sistemático 

recurso a este tipo de financiamento ao longo dos anos, podendo indiciar alguma 

dependência de algumas empresas face a esta fonte de financiamento. 

Tabela 30 – Montante de financiamento em euros angariado em subsídios públicos ao longo do ciclo de 

vida  

 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Subsídios públicos pré-arranque 32 8000 30000 18048,15 7087,342 

Subsídios públicos no arranque 42 51000 70000 67708,83 5244,919 

Subsídios Públicos no pós-arranque 42 75000 2648669 466852,79 566240,459 

Quando questionados sobre a importância dos subsídios públicos no processo de criação 

e desenvolvimento verifica-se que a totalidade das empresas consideram este recurso 

como, pelo menos importante, sendo que 45,2% o consideram muito importante e, 

21,4% fundamental para o seu desenvolvimento e desempenho (tabela 31).  

Tabela 31 – Importância dos subsídios públicos angariados ao longo do ciclo de vida 

 Frequência Percentagem 

Importante 14 33,3 

Muito importante 19 45,2 

Fundamental 9 21,4 

Total 42 100,0 

1.3. Capital Humano 

No que concerne ao capital humano das equipas de fundadores verifica-se que têm 

qualificações académicas elevadas, fruto não apenas das atividades que estiveram na 

origem das empresas (i.e. atividades de I&D), mas também e fundamentalmente devido 

ao conceito subjacente a este estudo que exige que estas empresas tivessem sido 

fundadas por estudantes do ensino superior, graduados, pós graduados, professores ou 

investigadores. Como se pode constatar na figura 8, 67,6% dos fundadores tinham pelo 

menos o grau de mestre (n=77), 31% o grau de doutor (n=34) e 3% possuíam ainda o 

pós-doutoramento (n=3).  
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Figura 8 – Qualificação académica dos fundadores por grau na data de constituição da empresa. 

 

Observando a formação académica dos fundadores e tomando a empresa como unidade 

de análise, verifica-se, que 57% das equipas integravam pelo menos um doutorado ou 

pós-doutorado (tabela 32). 

Tabela 32 – Empresas com e sem doutorados e pós-doutorados 

 Frequência Percentagem 

Com pelo menos um doutorado ou pós-doutorados 24 57,1 

Sem doutorados ou pós-doutorados 18 42,9 

Total 42 100,0 

 

Tratando-se de empresas com a sua génese em instituições de ensino superior, regista-se 

uma forte propensão para a formação de equipas com um peso elevado de elementos 

com formação tecnológica, como se pode constatar ao analisar a área de conhecimento 

predominante. Com efeito, a área da engenharia e tecnologia é a mais representada com 

60% dos fundadores a possuírem formação superior nesta área (figura 9), como aliás é 

comum noutros estudos realizados com NEBT. De realçar a fraca presença da economia 

e gestão com apenas 24% de peso no total das áreas. O número total de fundadores é 

igual a 114. 
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Figura 9 – Área de conhecimento principal dos fundadores.  

 

Pese embora a forte predominância nas áreas de engenharia e tecnologia, pode observar-

se alguma diversidade na formação académica das equipas com 45,2% das empresas a 

integrar elementos, que para além daquelas áreas integram pelo menos uma das outras 

áreas de conhecimento (tabela 33). A tendência para a homogeneidade das equipas no 

que se refere à área de formação é justificada, em alguns estudos, com o facto de as 

mesmas serem formadas por indivíduos que trabalham em conjunto e partilham 

interesses comuns. No caso da nossa amostra regista-se um relativo equilíbrio em 

termos de diversidade da formação académica das equipas de fundadores. 

Tabela 33 – Diversidade de formação das equipas de fundadores.  

 Frequência Percentagem 

Nenhuma diversidade* 23 54,8 

Alguma diversidade** 19 45,2 

Total 42 100,0 

*A equipa integra exclusivamente elementos com formação nas áreas de engenharia e tecnologia 

**A equipa integra pelo menos um elemento que tem formação em área diferente e engenharia e 

tecnologia 

No que se refere à experiência laboral prévia dos fundadores, verifica-se que todas as 

equipas integravam, pelo menos um elemento com experiência, sendo que apenas 12 

dos fundadores (10%) não possuíam qualquer tipo de experiência. De acordo com os 

informantes tratava-se de estudantes de licenciatura e mestrado ainda a terminar os seus 

ciclos de estudos, mas que pelas suas competências, iniciativa ou por outras razões 

integraram as equipas desde o início.  

No que se refere aos diversos tipos de experiência laboral prévia, medida em número de 

anos acumulados por todos os fundadores, pela análise da figura 10, verifica-se que a 

experiência técnica é a que tem maior peso (79%) no total de experiência dos 
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fundadores, seguida da experiência em gestão que representa 11% e da experiência 

comercial com 10% do total. 

 

Figura 10 – Percentagem de anos por tipo de experiência laboral prévia dos fundadores  

Tomando a ASO como unidade de análise, verifica-se que a totalidade das equipas de 

fundadores integram elementos com experiência técnica (produção e I&D), 18 equipas 

integram fundadores com experiência em gestão (42,8%) e 13 equipas fundadoras das 

ASO integram empreendedores com experiência na área comercial (30,9%).  

No que se refere à experiência empreendedora prévia, aqui entendida como a criação de 

outra(s) empresa(s) em período anterior ao arranque da atual, verifica-se que 15 

empresas (35,7%) integravam elementos com este tipo de experiência.  

Em 27 das empresas da amostra (64,3%) parte da experiência laboral prévia dos 

fundadores foi adquirida no mesmo sector empresarial. Trata-se de experiência 

profissional de qualquer das tipologias utilizadas no questionário, incluindo desde 

experiência técnica (em I&DT ou produção), experiência em gestão, empreendedora ou 

experiência comercial.   

No que se refere ao tamanho das equipas, verifica-se que em média têm 3,1 elementos, 

com um mínimo de 1 elemento, um máximo de 9 elementos e 1,65 de desvio padrão.  

Analisando a distribuição do número de elementos das equipas, regista-se que 66,6% 

das equipas tinham 3 ou menos elementos, e que as restantes (33,3%) tinham 4 ou mais 

elementos (tabela 34), ou seja, regista-se uma tendência para a formação de equipas 

pequenas o que pode explicar, pelo menos parcialmente a já identificada escassez de 

experiência nas áreas de gestão e comercial, dado que todas as equipas incluem sempre 

pelo menos um fundador com experiência técnica.    
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Tabela 34 – Distribuição do tamanho das equipas de fundadores 

Nº fundadores Frequência Percentagem 

1 3 7,1 

2 17 40,5 

3 8 19,0 

4 9 21,4 

5 1 2,4 

6 2 4,8 

7 1 2,4 

9 1 2,4 

Total 42 100,0 

No que se refere à frequência de cursos de formação relacionados com o 

empreendedorismo e gestão de negócios
18

, observa-se que na totalidade das empresas 

houve fundadores a frequentar ações de formação ao longo do processo de criação e 

desenvolvimento, com uma média de 99 horas por empresa (tabela 35), embora nem 

todos os fundadores tivessem frequentado essas ações. Como antes foi já confirmado, 

diversas equipas integravam fundadores com experiência empreendedora anterior, de 

gestão ou comercial. Nestes casos, foi repetidamente referido pelos respondentes não 

sentirem necessidade de frequentar formação. Estas ações foram ministradas por uma 

grande diversidade de instituições ligadas ao SCTN e outras entidades ligadas ao 

empreendedorismo, nomeadamente a Anje, Iapmei, EGP-UP, Programa Start, 

CoHitech, Cotec, London Business School, bem como as universidades do Porto, 

Aveiro, Coimbra, Algarve, Lisboa, IST, ISCTE entre outras. 

Tabela 35 – Horas da formação em gestão, empreendedorismo e outras áreas relacionadas  

 N Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

Formação em gestão e 

empreendedorismo 
42 24 320 99,14 76,51 

1.4. Apoios não financeiros  

No que se refere aos apoios públicos não financeiros recebidos durante o processo de 

desenvolvimento do projeto empresarial regista-se uma grande variedade de formas de 

apoio, consoante pode ser confirmado pela análise da figura 11. Para a medição da 

importância atribuída pelos empreendedores aos apoios utilizou-se a escala de Likert em 

que o valor “1” significa “sem importância” e o valor “5” significa “fundamental”. 

Verifica-se que os apoios mais valorizados foram: (i) o apoio a instalações físicas (4,1); 

(ii) o apoio à efetivação das primeiras vendas (3,55); (iii) o apoio ao plano de operações 

e primeiros investimentos (3,55); (v) o apoio ao estudo de mercado (3,55);  

                                                           
18

 Inclui cursos nas áreas de comercialização de novos produtos, gestão financeira, gestão da propriedade 

intelectual, internacionalização de empresas, gestão estratégica de negócios, entre outros 
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Em primeiro lugar, o resultado assumido pelo apoio a instalações físicas parece sugerir 

que os empreendedores poderão sobrevalorizar este serviço em detrimento de outros 

que poderão ser disponibilizados pelos centros de incubação. Ou seja, a perceção dos 

empreendedores relativamente à incubação parece estar mais associada às instalações do 

que aos serviços que estas estruturas podem oferecer, como por exemplo, serviços de 

consultoria e acompanhamento ou de apoio à entrada no mercado.   

Em segundo lugar, no que se refere ao apoio à efetivação das primeiras vendas, os 

resultados sugerem que estas empresas podem ter dificuldades na área comercial, 

observação que pode ser reforçada quando estes resultados são analisados em 

conjugação, por exemplo, com a fraca participação de elementos com experiência em 

gestão e comercial nas equipas e fundadores, como foi visto no ponto anterior. Estes 

resultados combinados podem também sugerir que estas empresas valorizam o apoio de 

consultoria em termos de aconselhamento e acompanhamento comercial com o intuito 

de suprir a falta de competências internas nesta área.  

Em terceiro lugar surge o apoio ao plano de operações e primeiros investimentos, 

sugerindo que as ASO poderão valorizar o apoio em termos de acompanhamento da 

atividade ao longo dos primeiros anos e não apenas apoios em termos da criação e 

arranque da empresa. Esta observação parece ser reforçada pelo resultado do item 

“acompanhamento nos primeiros anos” que assume também um valor relativo elevado 

(3,50). 

Em quarto lugar a valorização elevada do item “apoio ao estudo de mercado” parece 

mais uma vez sugerir, à semelhança do que ocorre no apoio às “primeiras vendas”, que 

os empreendedores valorizam os apoios relacionados com o conhecimento e 

interpretação do mercado frequentemente associado a consultoria. No entanto, o estudo 

de mercado pode também ajudar a testar a viabilidade comercial do produto na fase pré-

arranque e estar associado, desta forma, à prova de conceito ou, numa fase pós-

arranque, ao reposicionamento da proposta de valor das ASO. 
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Figura 11 – Apoios não financeiros  

1.5. Desempenho 

Foram também analisadas os indicadores de desempenho, nomeadamente as vendas, 

número de trabalhadores, o peso nas vendas dos produtos lançados nos últimos dois 

anos e o acesso a capital de risco e que são apresentados na tabela 36. 

No que se refere às vendas, o valor da média dos anos de 2010, 2011 e 2012 é 329.400 

euros com os valores a variar entre um montante muito baixo de apenas 74.150 € e um 

máximo de 1.746.521 euros. Esta variação deve-se a vários fatores entre os quais podem 

incluir-se a elevada heterogeneidade das ASO, as características dos produtos e 

serviços, a fase de maturação dos produtos/serviços na data de constituição da empresa, 

a capacidade gestão da equipa de fundadores, entre outros. De realçar que 74% das 

empresas registam vendas abaixo da média significando que ao fim de um período 

médio de cinco anos a grande maioria continua pequena ou muito pequena.  



Spin-offs Académicas em Portugal 

 

141 
 
 

O número médio de trabalhadores (tomando também os valores médios dos anos de 

2010, 2011 e 2012) era de 8,11, variando entre 1 e 33. Por detrás desta elevada variação 

parecem estar as mesmas razões associadas à variação das vendas. Verifica-se de forma 

similar ao observado em termos de vendas que dois terços das ASO têm um número de 

trabalhadores abaixo da média, sugerindo a confirmação de um baixo crescimento, pelo 

menos nos estágios iniciais.     

No que se refere ao peso nas vendas dos produtos lançados nos últimos dois anos 

regista-se uma variação entre 10% e 100%, com um valor médio de 68,3%, valor muito 

elevado, mas que não surpreende tendo em conta a baixa idade média das ASO e a 

dinâmica dos mercados ligados a empresas de base tecnológica que tendem a exigir 

ciclos curtos de renovação dos produtos e serviços. Estes produtos e serviços lançados 

nos últimos dois anos, nalguns casos são ainda os primeiros ser comercializados, mas 

noutros casos são já upgrades dos existentes. 

O capital de risco refere-se à percentagem no capital social das empresas no final de 

2012. A análise da tabela 36 mostra que 47,6% das ASO tinham obtido capital de risco 

naquela data com um mínimo de participação de 10%, um máximo de 92% e um valor 

médio de 53%. Como foi visto no ponto 1 deste capítulo, na fase de arranque (até um 

ano após a constituição legal) apenas 4 empresas tinham obtido capital de risco (com 

participações maioritárias no capital social das ASO), tendo este número subido para 20 

em 2012 (das quais apenas 11 com participações maioritárias no capital social das 

ASO). Este aumento de participação das empresas de capital de risco no capital das 

ASO numa fase mais adiantada do seu ciclo de vida parece confirmar parte da literatura 

revista, que atribui este comportamento dos investidores à diminuição do risco 

percebido à medida que as ASO vão tendo um histórico que pode ser avaliado com 

maior objetividade tanto em termos de capacidade das equipas como de potencial de 

crescimento. 

Tabela 36 – Indicadores de desempenho 

 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Vendas 42 74150 1746521 329406 408885 

Nº trabalhadores 42 1,00 33,00 8,11 7,47 

Peso nas vendas dos produtos 

lançados nos últimos dois anos 40 ,10 1,00 ,683 ,23243 

Capital de risco 20 ,10 ,92 ,531 ,235 
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2. Testes das hipóteses e discussão de resultados 

As diferentes hipóteses desenvolvidas anteriormente serão agora analisadas. Os 

resultados serão estruturados usando as mesmas quatro dimensões desenvolvidas no 

capítulo V: recursos tecnológicos; recursos financeiros; capital humano; e, apoios não 

financeiros. Foram selecionadas 5 variáveis de desempenho. Em primeiro lugar foram 

selecionadas as vendas, o número de trabalhadores, o peso nas vendas dos produtos 

lançados nos últimos dois anos e a obtenção de capital de risco, resultantes de uma 

escolha baseada na revisão de literatura tal como foi explicitado no capítulo V. Após a 

realização da análise fatorial, verificou-se a extração de um único fator, dando origem a 

um índice de desempenho composto que denominamos de “desempenho global”. 

Perante este resultado, nos testes das hipóteses, poderíamos ter optado unicamente pela 

utilização deste indicador de desempenho, dado o valor razoável de variância explicada 

pelo mesmo (KMO=,769). No entanto, a nossa escolha foi a de realizar os testes às 

hipóteses utilizando simultaneamente os restantes indicadores, pois este procedimento 

poderia permitir-nos a extração de informação mais detalhada e uma análise mais “fina” 

dos resultados. Neste ponto será feita, em paralelo, a discussão dos resultados da 

investigação. 

2.1. Recursos tecnológicos 

Da análise ao constructo multidimensional “recursos tecnológicos” foram extraídos três 

fatores, nomeadamente as “patentes”, o “investimento em I&D” e as “relações com a 

instituição de origem” todos com elevado nível de consistência interna, medida pelo 

coeficiente alfa () de Cronbach.  

Tendo em consideração os resultados acima explicitados, foram formuladas três 

hipóteses relacionadas com cada um daqueles fatores. Para o teste das hipóteses 

recorreu-se ao coeficiente de correlação de Pearson, cujos resultados, são apresentados 

na tabela 37.    

Tabela 37 – Correlação entre recursos tecnológicos e desempenho 

 Patentes Sig. 
Investimento 

em I&D 
Sig. 

Relacionamento 

com instituição de 

origem 

Sig. 

Vendas ,473
** 

,002 ,788
**

 ,000 ,350
*
 ,023 

Número de trabalhadores ,452
**

 ,003 ,694
**

 ,000 ,369
*
 ,016 

Peso nas vendas dos produtos 

lançados nos últimos dois 

anos 

,497
**

 ,001 ,580
**

 ,000 ,469
**

 ,002 

Obtenção de capital de risco ,509
**

 ,001 ,562
**

 ,000 ,357
*
 ,024 

Desempenho global ,553
**

 ,000 ,777
**

 ,000 ,462
**

 ,003 

      ** p ≤ ,01; *p≤ ,05 
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2.1.1. Patentes 

A hipótese 1 afirma que há uma influência positiva das patentes no desempenho das 

ASO. A conjetura que alicerçou esta formulação foi a consideração de que as patentes 

além de protegerem o conhecimento durante um período considerável (20 anos), podem 

sinalizar um estado já relativamente avançado da possibilidade do conhecimento poder 

ser convertido em novos produtos ou serviços, diminuindo o tempo de entrada no 

mercado. 

Para testar a hipótese recorreu-se ao coeficiente de correlação de Pearson cujo valor, de 

acordo com a tabela 37, sugere um efeito positivo e forte das patentes com o 

desempenho global. Em termos dos restantes indicadores os resultados estão alinhados 

com os obtidos para o desempenho global, destacando-se apenas a correlação mais forte 

com a obtenção de capital de risco. Os resultados sugerem a confirmação da hipótese 1.  

Estes resultados não surpreendem uma vez que o conhecimento descrito nas patentes 

serve como meio de entrada no processo de conversão desse conhecimento em produtos 

ou serviços num estado já relativamente avançado, sinalizando uma maior proximidade 

do mercado e das primeiras vendas. Por outro lado, as patentes podem servir como base 

para o desenvolvimento de negócios adicionais e criar uma fonte de novos rendimentos 

para as ASO, através do licenciamento ou colocá-la uma posição de negociação 

reforçada. Pode ainda argumentar-se que a posse de patentes aumenta o sucesso das 

ASO, uma vez que podem ser vistas como uma confirmação do potencial do 

conhecimento que é propriedade da ASO.  

Os resultados apurados estão em linha com os de outros estudos anteriores (Lee, et al., 

2001; Zheng et al., 2010), verificando-se uma correlação mais forte das patentes com a 

capacidade de angariação de capital de risco, sugerindo que os investidores valorizam 

no seu processo de decisão a capacidade das empresas em expressar o seu conhecimento 

de forma explícita e de o proteger da concorrência. Com efeito, as patentes são tidas 

como um dos principais mecanismos de proteção e têm sido vistas como uma forma de 

criar barreiras à entrada e fonte de um vantagem competitiva sustentável, em 

alinhamento com a TBR (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991 e 2001). 

2.1.2. Investimento em I&D 

A hipótese 2 foi formulada com base na conjetura de que o investimento em I&D é um 

fator chave na regeneração dos produtos e serviços e que, portanto, poderá conduzir a 

um melhor nível de desempenho das ASO no mercado, seja pela imagem positiva que a 

capacidade de inovação cria junto dos clientes, seja pela capacidade de responder em 

tempo útil às necessidades reais dos mesmos.  

A análise da tabela 37 mostra que a correlação entre montante investido em I&D e o 

desempenho global é positiva e muito forte. Nos restantes indicadores destacam-se a 

forte correlação com as vendas e com o peso nas vendas dos produtos lançados nos 

últimos dois anos. Os resultados sugerem a confirmação da hipótese 2.  
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O investimento em I&D parece ser um dos elemento-chaves para a melhoria da 

capacidade de inovação das empresas. Com efeito, os avanços científicos e tecnológicos 

alcançados através da I&D podem ser fundamentais para as atividades das novas 

empresa de base tecnológica, uma vez que podem constituir uma importante fonte de 

oportunidades de negócios.  

A forte correlação entre o investimento em I&D e os indicadores de desempenho sugere 

que a competitividade das ASO está em grande medida dependente da capacidade de 

alocação de recursos à I&D. Estranha-se que o efeito se faça sentir mais ao nível das 

vendas do que no peso nas vendas dos produtos lançados nos últimos dois anos ou seja, 

na capacidade inovadora, dado que os investimento em I&D deverão produzir efeitos 

diretos nos produtos e serviços e só por via indireta nas vendas. No entanto, esta forte 

correlação do investimento em I&D com as vendas parece sugerir que as inovações 

resultantes desse investimento são mais de natureza incremental e menos produtoras de 

novos produtos ou serviços. 

Estes resultados estão em linha com os apurados por Kotabe e Murray (1990), que 

encontraram evidência empírica para a influência positiva das capacidades tecnológicas 

decorrentes do investimento em I&D, sobre o desempenho. Também Lee, et al. (2001) e 

Clarysse et al. (2011) sugerem que o investimento em I&D ao contribuir para a 

acumulação de conhecimento tecnológico poderá levar as empresas a criar condições 

para melhorar os seu produtos/serviços e consequentemente o seu desempenho.  

2.1.3. Relacionamento com a instituição de origem 

A hipótese 3 afirma que o relacionamento com as universidades tem uma influência 

positiva no desempenho das ASO. A conjetura central que suporta a hipótese assenta na 

necessidade que este tipo de empresas tem em manter laços com a instituição de origem. 

A correlação entre as relações com a instituição de origem e o desempenho global é 

positiva, moderada e estatisticamente significativa, consoante tabela 37. Os resultados 

apurados confirmam a hipótese 3. 

Os resultados mostram uma correlação moderada com as vendas, número de 

trabalhadores e acesso a capital de risco e uma correlação mais elevada com o peso dos 

produtos lançados nos últimos dois anos sugerindo que o acesso a conhecimento de 

ponta produzido pelas universidades influencia a capacidade de inovação destas 

empresas. Os resultados estão em alinhamento com os apurados por Howard (2002), 

que demonstrou o efeito positivo das relações de longo prazo entre instituições 

académicas e o desempenho das ASO na indústria farmacêutica e de biotecnologia.  

Tendo em conta o papel das universidades na produção de conhecimento, os avanços 

científicos e tecnológicos por si alcançados podem ser fundamentais para as atividades 

das novas empresas de base tecnológica e em particular para as ASO. Esta constatação 

indicia que pode haver vantagens para as ASO em criar relações próximas e até formais 
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com as instituições de origem de forma a aceder a recursos tecnológicos que por si só 

podem não ter possibilidade de possuir.  

Nesta perpspetiva os resultados estão também em linha com os apurados por Hindle e 

Yencken (2004) que encontraram uma associação positiva entre o desempenho das spin-

offs e as relações com as instituições de origem. Argumentam que as novas empresas de 

alta tecnologia, onde os esforços I&D têm de ser permanentes e de elevado montante, a 

fim de manter o ritmo de inovação, as ASO podem encontrar dificuldades em 

desenvolver os recursos e capacidades internas por escassez de meios humanos e 

financeiros e mesmo de conhecimento. Desta forma, as estratégias de cooperação com a 

instituição de origem são um aspeto importante de sustentação do crescimento 

tecnológico, especialmente para empresas mais pequenas, conferindo-lhes também 

maior credibilidade junto de outras entidades, nomeadamente dos financiadores.  

Outra questão importante prende-se com a confidencialidade dos conhecimentos que no 

caso das ASO pode ser crítica, dada a natureza vanguardista da inovação que 

frequentemente desenvolvem. Com efeito, por um lado, a vocação não comercial da 

universidade confere maior segurança quanto a eventuais práticas de violação do sigilo, 

por outro lado, tendo sido os fundadores antigos membros das universidades (nalguns 

casos ainda atuais membros), onde desenvolveram a sua atividade profissional e 

estabeleceram uma rede de relações pessoais e profissionais, sentem maior confiança na 

partilha de conhecimento.  

Estas vantagens associadas às relações das spin-offs com as instituições de origem, 

quando conjugadas, parecem ter uma influência positiva sobre o desempenho das ASO. 

2.2. Recursos financeiros 

Da análise ao constructo recursos financeiros foram também extraídos três fatores, 

nomeadamente o “capital próprio” que incluía o capital de risco, business angels e 

capital dos fundadores, os “subsídios públicos” que incluía os subsídios recebidos nas 

diferentes fases de criação e desenvolvimento da empresa e “outros financiamentos” 

que incluía o financiamento feito pela instituição de origem e outras empresas. Os 

empréstimos bancários não integraram qualquer um dos componentes sugerindo ser um 

instrumento não ajustado a este tipo de empresas, pelo que foi de imediato abandonado. 

O fator “outros financiamentos” não foi testado por apresentar um valor inaceitável de 

consistência interna. 

Tabela 38 – Correlação entre recursos financeiros e desempenho 

 Capitais próprios Sig. Subsídios públicos Sig 

Vendas ,417
**

 ,006 ,625
**

 ,000 

Número de trabalhadores ,376
*
 ,014 ,630

**
 ,000 

Peso nas vendas dos produtos lançados 

nos últimos dois anos 
,418

**
 ,007 ,667

**
 ,000 

Capital de risco ,426
**

 ,005 ,404
**

 ,008 

Desempenho Global ,469
**

 ,002 ,698
**

 ,000 

** p ≤ ,01; *p≤ ,05 
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2.2.1. Capitais próprios 

A hipótese 4 declara uma influência positiva do financiamento por capitais próprios no 

desempenho das ASO. A conjetura que suporta formulação da hipótese foi a 

consideração de que as ASO precisam de fundos para desenvolver os produtos e 

serviços nos estágios iniciais e que esse desenvolvimento poderá ser melhor sucedido se 

as ASO forem adequadamente capitalizadas. Os capitais próprios (internos ou externos) 

são considerados um dos meios mais apropriados de financiamento nas fases iniciais 

não só devido ao custo mais baixo do capital, mas também porque aumenta o 

comprometimento dos fundadores.   

A correlação entre o financiamento por capital próprio e o desempenho global é 

positiva, moderada e estatisticamente significativa. Nos restantes indicadores as 

correlações apresentam um comportamento similar, consoante pode ser confirmado na 

tabela 38. Os resultados sugerem que o financiamento por capitais próprios foi 

extensivamente utilizado pelas ASO e que estes influenciaram positivamente o seu 

desempenho confirmando a hipótese 4. 

Os resultados estão em linha com outros estudos anteriores que também têm sugerido 

que o acesso a financiamento adequado é um dos fatores com maior influência na 

sobrevivência e desempenho das ASO (Dahlqvist et al., 2000; Davidsson & Klofsten 

2003; Gregory et al., 2005; Clarysse et al., 2007). Contudo, devido ao seu histórico 

limitado ou mesmo inexistente, as novas empresas não têm acesso a toda a gama de 

opções de financiamento (como por exemplo o financiamento bancário) sendo por isso 

o financiamento por capital próprio, interno e externo, uma das vias mais utilizadas nas 

fases iniciais das novas empresas (Cassar, 2004; Colombo et al., 2011).  

2.2.2. Subsídios públicos 

A hipótese 5 afirma uma influência positiva dos subsídios públicos no desempenho das 

ASO. A conjetura que subjaz à formulação da hipótese pode traduzir-se na ideia de que 

os subsídios públicos não reembolsáveis aumentam o valor intrínseco de uma empresa, 

permitindo a efetivação de investimentos em equipamentos necessários, recursos 

humanos qualificados, estudos de mercado, campanhas de marketing dispendiosas ou 

outras despesas elegíveis, que podem influenciar o desempenho das ASO. 

A correlação entre os subsídios públicos recebidos e o desempenho global é positiva, 

forte e estatisticamente significativa. Esta correlação é forte nos casos das vendas, 

número de trabalhadores e peso nas vendas dos produtos lançados nos últimos dois anos 

e moderada mas também estatisticamente significativa no caso da angariação de capital 

de risco, consoante tabela 38. Os resultados apurados e a sua análise levam-nos a 

considerar que a hipótese 5 é também confirmada. 

Estes resultados estão alinhados com estudos anteriores ao sugerirem que a capacidade 

em atrair os subsídios para a sua tecnologia, produtos ou desenvolvimento de negócios 

são importantes, uma vez que através de investimentos de capital (em I&D ou 
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marketing) poderá ser possível acumular um stock maior de ativos estratégicos e 

melhorar o desempenho das ASO (Dierickx & Cool, 1989; Oakey, 2003; Cassar, 2004; 

Colombo et al. 2011). Por outro lado a angariação de subsídios pode indiciar que estas 

empresas são mais promissoras devido à sua capacidade de ultrapassarem uma triagem 

feita por um júri independente (a entidade pública que atribui o subsidio).  

Vários autores têm apontado o efeito positivo dos subsídios públicos, na medida em que 

aumentam credibilidade inicial e o valor intrínseco das ASO, podendo funcionar como 

fator de confiança para investidores potenciais (Giacometti, 2001; Fini et al., 2009).  

No que se refere às vendas e peso nas vendas dos produtos lançados nos últimos dois 

anos (capacidade de inovação) os resultados sugerem a existência de uma ligação entre 

ambos os indicadores de desempenho. A lógica subjacente parte da premissa que uma 

parte dos subsídios é aplicada em I&D (como foi confirmado através da consulta ao tipo 

de programas a que as ASO recorreram e pelas entrevistas com os informantes) o que 

deverá melhorar a capacidade de geração de novos produtos e serviços e que outra parte 

será aplicada em ações marketing cujo efeito conjugado deverá potenciar o volume de 

vendas.  

No que se refere ao número de trabalhadores, a elegibilidade de despesas de pessoal nos 

subsídios obtidos pode permitir a contratação de novos trabalhadores e aumentar a 

capacidade de resposta das ASO tanto nas áreas técnicas como nas áreas de gestão e 

marketing, influenciando o seu desempenho. Com efeito verificou-se que a origem dos 

subsídios obtidos provinha do sistema de incentivos à I&DT, à inovação e à 

qualificação PME, integrados no QREN e que estes programas previam a elegibilidade 

de despesas com pessoal nos seus regulamentos. De realçar, contudo, que estes sistemas 

de incentivos não são orientados para as ASO, mas têm um caráter generalista. Esta 

realidade pode levantar a interrogação sobre se as ASO necessitam de programas 

específicos ou se os programas genéricos colmatam as suas necessidades, questão a que 

tentaremos dar resposta nas conclusões desta tese. 

2.3. Capital Humano 

Os fatores utilizados para medir o constructo “Capital Humano” foram extraídos da 

revisão de literatura. Estes fatores têm sido utilizados numa grande diversidade de 

estudos anteriores e incluem a “qualificação académica das equipas de fundadores”, a 

“diversidade da área de conhecimento da formação académica”, a “formação 

profissional em empreendedorismo e gestão de negócios”, a “experiência laboral 

prévia”, a “experiência laboral prévia no mesmo setor empresarial”, a “experiência 

empreendedora prévia”, a “experiência laboral prévia em gestão”, a “experiência laboral 

prévia comercial” e o “tamanho das equipas de fundadores”. Foram utilizados todos os 

fatores testados na análise fatorial (ver capítulo VII) dado que os valores do teste KMO 

foram sempre inferiores a ,60, considerados inaceitáveis para prosseguir com a redução 

de fatores (Marôco, 2011).  
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2.3.1. Grau académico da equipa de fundadores  

A hipótese 6 foi formulada com base na conjetura de que o grau académico dos 

empreendedores influencia positivamente o desempenho empresarial. Ou seja, um nível 

de educação formal elevado deverá permitir a aquisição de capacidades de 

aprendizagem e de abstração capazes de ajudar os empreendedores no processo de 

formulação estratégica e na tomada de decisões de natureza complexa. 

Para testar a hipótese 6 recorreu-se ao coeficiente de correlação de Spearman, visto que 

o grau académico é uma variável qualitativa ordinal. Os resultados apresentados na 

tabela 39 mostram uma correlação positiva, moderada mas estatisticamente significativa 

entre o grau académico das equipas de fundadores e o desempenho global. Destaca-se 

apenas a correlação com o número de trabalhadores que, sendo positiva, é fraca e 

estatisticamente não significativa. Os resultados permitem confirmar a hipótese 6, 

embora parcialmente. 

Tabela 39 – Correlação entre grau académico das equipas de fundadores e desempenho 

 Grau académico Sig. 

Vendas ,344
*
 ,026 

Número de trabalhadores ,282 ,070 

Peso nas vendas dos produtos 

lançados nos últimos dois anos 
,390

*
 ,013 

Capital de risco ,448
**

 ,003 

Desempenho Global ,462
**

 ,002 

           
**

p≤,01, 
*
 p ≤ ,05 

Os resultados não são portanto conclusivos relativamente à influência do grau 

académico das equipas de fundadores no desempenho das ASO. Estes resultados estão 

alinhados com estudos anteriores, alguns dos quais sugerindo que níveis mais elevados 

de qualificação formal estão associados a uma maior propensão para identificar 

oportunidades e assegurar um melhor desempenho dos novos empreendimentos 

(Watson et al., 2003; Amason et al., 2006; Ganotakis, 2012) e outros a sugerir que 

níveis elevados de qualificações formais podem não garantir um melhor desempenho da 

empresa (Bosma et al., 2004; Ucbasaran et al., 2008). No caso das ASO da amostra 

ressalta uma associação mais forte do grau académico com a capacidade de angariação 

de capital de risco, facto que atribuímos à valorização que os investidores poderão 

outorgar ao domínio que as equipas poderão ter sobre o conhecimento subjacente à base 

tecnológica dos seus negócios.  

Outro aspeto que pode relevar para explicar a fraca influência do grau académico no 

desempenho é o facto de todas os elementos das equipas de fundadores das ASO da 

amostra terem como grau académico mínimo pelo menos um bacharelato, sendo que 

todas as equipas tinham membros com licenciatura e, 76,2% pelo menos um elemento 

com mestrado ou qualificação superior. Estes resultados poderão sugerir que a 

qualificação académica não é um fator importante na explicação das diferenças de 

desempenho entre as ASO da amostra.  



Spin-offs Académicas em Portugal 

 

149 
 
 

2.3.2. Diversidade da formação académica 

A hipótese 7 afirma uma relação positiva entre a diversidade da formação em termos 

das áreas de conhecimento das equipas e o desempenho. A conjetura sobre a qual 

assenta a formulação da hipótese é que as competências diversificadas da equipa de 

fundadores derivadas de educação formal são vitais para o sucesso das empresas, pelo 

contributo que aquela diversidade pode aportar em termos da capacidade de gestão, de 

criatividade e da formulação de estratégias necessárias para a exploração com sucesso 

dos produtos e serviços da empresa. 

Para a testar recorreu-se à comparação de médias e ao teste não paramétrico de Man-

Whitney, visto que estamos a comparar dois grupos que não cumprem os pressupostos 

da normalidade. Pela análise a tabela 40 encontramos diferenças entre os valores da 

média, sendo que as equipas fundadoras de ASO com educação formal mais 

diversificada apresentam valores bastante mais elevados e estatisticamente 

significativos para o desempenho global, o número de trabalhadores e o peso nas vendas 

dos produtos lançados nos últimos dois anos (Z=-2,072; Z=-2,464, Z=-2,228, 

respetivamente) e, estatisticamente não significativa para as vendas e a angariação de 

capital de risco (Z=-1,782, p=,075; Z=-1,558, p=,114, respetivamente). Os resultados 

confirmam a hipótese 7, mas apenas parcialmente.   

Tabela 40 - Desempenho das empresas: Empresas com diversidade e sem diversidade de área de 

conhecimento 

 
Com diversidade  

(n1=18) 
 

Sem diversidade 

(n2=24) Sig. 

 Média DP  Média DP 

Vendas 397918 397918  278239 351612 0,075 

Número de trabalhadores 10,94 9,55  5,78 4,09 0,014 

Peso nas vendas dos 

produtos lançados nos 

últimos dois anos 

341512 329834  198741 243317 0,038 

Capital de risco 0,346 0,364  0,176 0,270 0,119 

Desempenho Global 0,291 1,182  -0,263 0,733 0,038 

          p ≤ ,05 

Verifica-se tal como registado nas qualificações académicas que os resultados no que se 

refere à diversidade da área de conhecimento também não são conclusivos sendo até 

algo surpreendentes. Embora as diferenças de médias sejam favoráveis às ASO com 

diversidade de formação das equipas em três indicadores de desempenho parciais, só em 

dois essas diferenças são estatisticamente significativas, nomeadamente no indicador 

peso nas vendas dos produtos lançados nos últimos dois anos e no número de 

trabalhadores. A diferença de médias não tem relevância estatística nem com as vendas, 

nem com a angariação de capital de risco embora a média de capital angariado seja 

sempre superior nas empresas com equipas com diversidade de formação. Os resultados 

parecem sugerir que este fator terá maior influência sobre aspetos relacionados com a 

gestão interna (número de trabalhadores e inovação) e menor com aspetos dependentes 

de entidades externas, nomeadamente vendas e capital de risco. 
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Estes resultados vão de encontro a uma parte da literatura sobre a questão da 

homogeneidade/heterogeneidade das equipas, como revisto no capítulo III. Com efeito, 

apesar das múltiplas vantagens atribuídas à heterogeneidade das equipas fundadoras 

sublinhados em muitos estudos, outros consideram que as diferenças entre os membros 

da equipa podem provocar potenciais consequências negativas, como por exemplo a 

problemas de coordenação e maior conflitualidade (Amason et al., 2006; Stam & 

Schutjens, 2007; Foss et al., 2008). Outro aspeto que foi destacado por Aspelund et al. 

(2005) prende-se com a menor rapidez de resposta a mudanças no contexto das equipas 

heterogéneas relativamente às homogéneas, dado que aquelas tendem a gastar mais 

tempo no processo de decisão fruto da maior diversidade de perspetivas entre os seus 

membros. 

2.3.3. Formação profissional em gestão e empreendedorismo  

Como enfatizado na revisão da literatura, as equipas fundadoras das ASO, 

especialmente as de base tecnológica são frequentemente dominadas por académicos 

das áreas tecnológicas não possuindo, muitas vezes, conhecimentos adequados nas áreas 

de gestão e de negócios, tais como comercialização de novos produtos, processos de 

internacionalização, proteção da propriedade intelectual, ou outros. A literatura aponta 

no sentido de ser necessária formação complementar em empreendedorismo e gestão de 

negócios que ajude os empreendedores a colmatar as lacunas de formação nestas áreas. 

Esta é também a nossa conjetura para a formulação da hipótese 8 que afirma a 

existência de um efeito positivo da frequência de cursos de formação nas áreas de 

empreendedorismo e gestão de negócios no desempenho das ASO.  

Para testar a hipótese recorremos á correlação de Pearson (tabela 41) que confirma 

existência de uma correlação estatisticamente significativa e forte entre as horas 

formação da equipa de fundadores e o desempenho global das ASO. A correlação é 

também elevada no caso das vendas e do peso nas vendas dos produtos lançados nos 

últimos dois anos, sendo moderada no caso do número de trabalhadores e da capacidade 

de angariação de capital de risco, embora estatisticamente significativa em todos os 

casos. Os resultados confirmam a hipótese formulada.  

Tabela 41 – Correlação entre as horas de formação em empreendedorismo e gestão e o desempenho 

 

             
**

 p ≤ ,001; 
*
p≤ ,05 

Os resultados mostram que a frequência de cursos de formação em áreas relacionadas 

com a gestão, a comercialização de novos produtos, a gestão da propriedade intelectual 

 
Horas de formação profissional 

em empreendedorismo e gestão 

Sig 

Vendas ,534
**

 ,000 

Número de trabalhadores ,478
**

 ,001 

Peso nas vendas dos produtos 

lançados nos últimos dois anos 
,530

**
 ,000 

Capital de risco ,311
*
 ,045 

Desempenho Global ,508
**

 ,001 
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ou a internacionalização, influenciam positivamente o desempenho. Estes cursos podem 

complementar ou ajudar a colmatar competências em falta nas equipas de fundadores, 

que, como já antes foi referido, têm um peso elevado de elementos com formação em 

engenharia e tecnologia e lacunas nas áreas de gestão e de marketing. Os resultados 

estão em linha com os encontrados por van Geenhuizen e Ye (2012), num estudo que 

envolveu 99 novas empresas, com menos de 6 anos de idade, em quatro países europeus 

(Holanda (29) Finlândia (24), Portugal (28), Polónia (18), onde é sugerido que a o 

reforço de competências alcançadas pelas equipas com este tipo de formação conduz a 

um melhor desempenho das empresas. 

2.3.4. Experiência laboral prévia em qualquer área de atividade 

A hipótese 9 afirma que a experiência laboral prévia em qualquer área influência 

positivamente o desempenho. A nossa conjetura é que as equipas com maior 

experiência deverão estar numa melhor posição para detetar oportunidades de negócio, 

gerir globalmente o negócio e avaliar de forma adequada os riscos inerentes.  

Para testar a hipótese recorremos à correlação de Pearson tendo encontrado uma 

correlação forte entre os anos de experiência laboral prévia dos fundadores e o 

desempenho global, sendo muito forte com as vendas e o peso nas vendas dos produtos 

lançados nos últimos dois anos e moderada no caso do capital de risco, consoante pode 

ser confirmado pela análise da tabela 42. Em todos os casos a correlação é 

estatisticamente significativa. Os resultados confirmam a hipótese 9 sugerindo que a 

experiência laboral prévia das equipas poderá ser um elemento chave no desempenho 

das ASO.  

Tabela 42 – Correlação entre experiência laboral prévia e o desempenho 

 

 

 

 

 

 

*
 p ≤ ,05, 

**
 p ≤,001 

Estes resultados estão em linha com estudos anteriores consultados, onde a experiência 

das equipas aparece sempre como um preditor importante do desempenho (Colombo et 

al., 2005; Ganotakis, 2012). A literatura também sugere que as pessoas com mais 

experiência de trabalho adquirida previamente deverão estar numa melhor posição para 

detetar oportunidades e contribuir para um melhor desempenho da empresa atual 

(Colombo & Grilli, 2010) ou para organizar novos negócios (Shane, 2000; Shane & 

Eckhardt, 2003). 

 
Experiência laboral prévia dos 

fundadores 

Sig. 

Vendas 0,777
**

 ,000 

Número de trabalhadores 0,674
**

 ,000 

Peso nas vendas dos produtos 

lançados nos últimos dois anos 
0,774

**
 

,000 

Capital de risco 0,353
*
 ,022 

Desempenho Global ,0709
**

 ,000 
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2.3.5. Experiência laboral prévia no mesmo setor empresarial 

A conjetura subjacente à hipótese 10 é que a existência de aprendizagem específica 

prévia dos empreendedores em termos dos produtos, tecnologias e mercados do setor 

empresarial onde a ASO opera, influencia o seu desempenho. Para testar a hipótese 

recorreu-se ao coeficiente de correlação de Pearson. A análise da tabela 43 apresenta os 

resultados evidenciando uma correlação muito forte entre a experiência no mesmo setor 

de atividade e o desempenho global, mantendo-se sempre alta e estatisticamente 

significativa relativamente aos restantes indicadores. Os resultados confirmam a 

hipótese na plenitude dos indicadores de desempenho. 

Tabela 43 – Correlação entre experiência laboral prévia no mesmo setor empresarial e o desempenho  

 

 

 
 

 

 

**
p≤,001 

Sublinha-se a forte correlação entre este tipo de experiência e o peso nas vendas dos 

produtos lançados nos últimos dois anos, ou seja, na capacidade de inovação da ASO. 

Como sublinham Feeser e Willard (1990) a existência de relações prévias dos 

empreendedores com produtos, tecnologias e mercados similares aos da nova empresa, 

confere-lhes um melhor conhecimento dos fornecedores, clientes e outras partes 

interessadas e por essa via uma maior capacidade de resposta às necessidades do 

mercado. No que se refere à correlação com o desempenho global, estes resultados estão 

alinhados com estudos anteriores que estabelecem uma associação positiva entre este 

tipo de experiência e o desempenho das empresas. Com efeito, a experiência prévia das 

equipas de fundadores do setor empresarial, confere-lhes uma maior familiaridade com 

as técnicas de vendas mais apropriadas e com os modelos de negócio mais ajustados ao 

setor potenciando o desempenho das novas empresas (Marvel & Lumpkin, 2007; 

Colombo & Grilli, 2010, Ganotakis, 2012).  

2.3.6. Experiência laboral prévia em gestão  

A hipótese 11 é baseada na conjetura de que a existência de elementos com experiência 

em gestão na equipa de fundadores pode ter um efeito positivo sobre o desempenho das 

ASO através da melhoria da tomada de decisão.  

Para testar a hipótese recorremos ao coeficiente de correlação de Pearson verificando-se 

uma correlação forte deste tipo de experiência com o desempenho global, confirmando 

a hipótese 11. No que se refere aos restantes indicadores de desempenho destaca-se a 

muito forte correlação com as vendas e, particularmente, a correlação não significativa 

 
Experiência no mesmo setor 

empresarial 

Sig. 

Vendas ,736
**

 ,000 

Número de trabalhadores ,683
**

 ,000 

Peso nas vendas dos produtos 

lançados nos últimos dois anos 
,817

**
 

,000 

Capital de risco ,487
**

 ,001 

Desempenho Global ,769
**

 ,000 
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com a obtenção de capital de risco, consoante a tabela 44. Esta fraca correlação da 

experiência em gestão com a obtenção de capital de risco poderá associada um maior 

escrutínio da equipa na negociação dos termos de participação daquelas sociedades no 

capital das ASO, tornando os entendimentos mais difíceis de alcançar, à menor 

necessidade de financiamento que é compensado com um maior volume de vendas nas 

fases iniciais, ou mesmo porque os elementos com experiência em gestão poderão ter 

maior capacidade em encontrar fontes alternativas de financiamento.   

Tabela 44 – Correlação entre experiência laboral prévia em gestão e o desempenho 

 

 

 

 

*
p ≤ ,05; 

**
 p ≤ ,01 

Os resultados estão em linha com a literatura anterior. Com efeito, segundo Newbert 

(2007) a experiência em gestão pode ajudar os indivíduos em termos da compreensão e 

interpretação dos mercados e aumentar a sua capacidade de responder às mudanças que 

vão ocorrendo nos contextos do negócio melhorando por esta via o desempenho das 

novas empresas.   

2.3.7. Experiência laboral prévia na área comercial 

A conjetura subjacente à hipótese 12 é que a existência na equipa de elementos com 

experiência comercial podem ajudar no reconhecimento de oportunidades com valor 

comercial real, na identificação do mercado adequado e na diferenciação do produto 

relativamente aos concorrentes, podendo levar a níveis mais elevados de desempenho.  

Para testar a hipótese recorremos ao coeficiente de correlação de Pearson verificando-se 

uma correlação forte deste tipo de experiência com o desempenho global (tabela 45). No 

que se refere aos restantes indicadores de desempenho regista-se um comportamento 

muito similar ao observado para a experiência em gestão. As razões que estão por detrás 

deste comportamento poderão ser também idênticas às que foram assinaladas para a 

experiência em gestão. Os resultados confirmam a hipótese.   

Tabela 45 – Correlação entre experiência laboral prévia na área comercial e o desempenho 

              *
p ≤ ,05; 

**
 p ≤ ,01 

 Número de anos de experiência em gestão  Sig. 

Vendas ,792
**

 ,000 

Número de trabalhadores ,621
**

 ,006 

Peso nas vendas dos produtos 

lançados nos últimos dois anos 
,592

**
 

,012 

Capital de risco ,234 ,265 

Desempenho Global ,712
**

 ,001 

 Número de anos de experiência na área comercial Sig. 

Vendas 0,815
**

 ,001 

Número de trabalhadores 0,611
**

 ,026 

Peso nas vendas dos produtos 

lançados nos últimos dois anos 
0,716

**
 

,006 

Capital de risco 0,185 ,352 

Desempenho Global 0,771
**

 ,002 
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Também neste caso os resultados estão em linha com estudos anteriores. A experiência 

comercial pode ajudar as equipas de gestão na identificação dos segmentos de mercado 

mais adequados, na diferenciação do produto/serviço relativamente aos concorrentes e 

na melhoria do ajuste do modelo de negócio ao mercado da empresa, contribuindo por 

estas vias para a melhoria do seu desempenho (Aspelund et al., 2005; Park 2005; 

Ganotakis; 2012).  

Em suma, os resultados sugerem que as competências em gestão e na área comercial 

terão um efeito positivo sobre o desempenho das novas empresas através da melhoria da 

tomada de decisão, da melhor identificação e avaliação da concorrência e da capacidade 

de interpretação e satisfação das necessidades dos clientes (West &Noel, 2009). 

2.3.8. Experiência empreendedora anterior 

A hipótese 13 afirma que a experiência empreendedora anterior (criação de pelo menos 

uma empresa por qualquer dos fundadores da equipa) deverá ter influência positiva no 

desempenho das ASO. A conjetura subjacente baseia-se na convicção de que os 

empreendedores habituais deverão aprender com as suas experiências anteriores, 

aumentando assim as suas competências empresariais, tanto no que concerne a recursos 

internos, com especialmente em termos da relação com os stakeholders externos.  

Para testar a hipótese recorremos à comparação de médias e ao teste de Mann-Whitney, 

por se revelarem adequados nesta circunstância, na medida em que estamos a comparar 

dois grupos com um número de casos inferior a 30. Os resultados indicam uma 

diferença de médias sempre favorável às empresas com elementos com experiência 

empreendedora sendo as diferenças estatisticamente significativas (Z=3,813; Z=-3,583; 

Z=-3,114; Z=-3,115; Z=-4,144, para desempenho global, vendas, número de 

trabalhadores, peso percentual nas vendas dos produtos lançados nos últimos dois anos 

e angariação de capital de risco, respetivamente), consoante tabela 46, confirmando a 

hipótese formulada.  

Tabela 46 - Desempenho das empresas: Equipas de fundadores com e sem experiência empreendedora 

prévia 

 

Com experiência 

empreendedora 

(n1=15) 

 

Sem experiência 

empreendedora 

(n2=27)  

Sig. 

 Média DP  Média DP  

Vendas 617543 557063  173954 144861 ,000 

Número de trabalhadores 13,13 10,27  5,33 2,93 ,002 

Peso nas vendas dos produtos 

lançados nos últimos dois anos 
460680 392250  150084 109388 ,002 

Capital de risco 0,54 0,32  0,10 0,19 ,000 

Desempenho Global 0,798 1,205  -0,479 0,376 ,000 

   p ≤ ,05 

Os resultados sugerem que a experiência empreendedora prévia influencia de forma 

positiva e significativa o desempenho das ASO, à semelhança com o já sugerido para 

outras tipologias de experiência. Também neste caso os resultados estão em linha com a 
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literatura anterior. Estes empreendedores beneficiam de experiência acumulada, 

possuindo competências na gestão do processo de criação e desenvolvimento de 

empresas nascentes, melhores redes de contactos e conhecimento específico do mercado 

e, portanto, deverão estar melhor preparados para descobrir e tirar proveito de novas 

oportunidades de negócios (McGrath & MacMillan, 2000; Shane, 2000; Clarysse et al., 

2011).  

2.3.9. Dimensão da equipa de fundadores  

A dimensão das equipas de fundadores e a sua influência no desempenho das novas 

empresas não tem sido conclusivo nos estudos realizados anteriormente. A nossa 

conjetura assenta na teoria baseada nos recursos (TBR). Como as equipas são, em 

grande parte dos casos, o principal recurso destas novas e ainda pequenas empresas, 

uma maior diversidade de competências e aptidões complementares poderão potenciar o 

desenvolvimento dos novos projetos empresariais e a atração de outros recursos 

necessários.  

Para testar a hipótese 14 recorremos ao coeficiente de correlação de Pearson. Pela 

análise da tabela 47 verifica-se uma correlação muito fraca e estatisticamente não 

significativa do tamanho da equipa com o desempenho global das ASO. Este correlação 

é apenas e estatisticamente significativa embora moderada com a obtenção de capital de 

risco. 

Tabela 47 – Correlação entre o número de elementos da equipa de fundadores e o desempenho  

 

 

 

 

 

  
  

*
p ≤ ,05; 

**
 p ≤ ,01 

Os resultados mostram uma correlação não significativa entre o tamanho das equipas e 

o desempenho contrariando a hipótese que tínhamos formulado baseada em literatura 

anterior. Uma das razões pode estar relacionada com o método utilizado neste estudo 

relativamente a anteriores. No caso presente testamos a hipótese estabelecendo uma 

correlação entre o número de elementos das equipas de fundadores das ASO e o seu 

desempenho, enquanto em estudos anteriores são comparados grupos entre equipas com 

um único ou mais que um fundador. Ou seja, a literatura anterior sugere que as 

empresas fundadas por equipas poderão usufruir de algumas vantagens em relação às 

criadas por empreendedores solitários. Não só terá um conjunto mais amplo de 

contactos com clientes, fornecedores, potenciais empregados e investidores (capital 

social) como será mais provável que tenha investido um montante de capital financeiro 

 
Número de elementos da equipa 

de fundadores 

Sig. 

Vendas ,015 ,924 

Número de trabalhadores ,066 ,098 

Peso nas vendas dos produtos 

lançados nos últimos dois anos 
,098 

,677 

Capital de risco ,311
*
 ,045 

Desempenho Global ,109 ,515 
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superior na nova empresa facto que deverá potenciar as oportunidades de atrair 

financiamento externo (Kor & Mahoney, 2000). 

No entanto, apesar destes aspetos positivos, outros autores não encontraram uma relação 

significativa entre tamanho e desempenho da empresa (Amason et al., 2006) ou da sua 

sobrevivência (Aspelund, et al., 2005) 

Os nossos resultados estão em linha com os encontrados por Amason et al. (2006) num 

estudo que envolveu 174 empresas nos EUA, consideradas de alto potencial, com idade 

inferior a 6 anos, empresas aparentemente não muito diferentes das que constituem a 

amostra deste estudo. Nesse estudo sugerem que as empresas novas e ainda pequenas a 

operar em mercados dinâmicos e que necessitam de elevada criatividade para ter 

sucesso no mercado precisam de ter um alto grau de integração e interação entre os seus 

membros que é muito difícil de conseguir em equipas maiores.   

2.4. Apoios não financeiros  

A análise fatorial ao constructo apoios institucionais permitiu extrair quatro fatores, 

nomeadamente o “apoio à incubação”, o “apoio em consultoria” o “apoio ao plano de 

negócios e “o apoio á prova de conceito/protótipo” todos com elevado nível de 

consistência interna, medida pelo coeficiente alfa () de Cronbach (ver capítulo VII).  

Tendo em consideração os resultados acima explicitados, foram formuladas quatro 

hipóteses relacionadas com os fatores extraídos. 

Para o teste das hipóteses, à semelhança do ponto anterior, recorreu-se ao coeficiente de 

correlação de Pearson, cujos resultados, são apresentados na tabela 48.    

Tabela 48 – Correlação entre apoios institucionais não financeiros e o desempenho 

 
Incubação Sig. Consultoria Sig. Plano de 

negócio 

Sig. Prova de 

conceito 

Sig. 

Vendas ,200 ,110 ,360
*
 ,019 ,250 ,110 ,362

*
 ,018 

Número de trabalhadores ,146 ,104 ,390
*
 ,011 ,306

*
 ,049 ,429

**
 ,005 

Peso nas vendas dos produtos 

lançados nos últimos dois anos 

,257 109 ,332
*
 ,036 ,261 ,104 ,434

**
 ,005 

Capital de risco ,242 ,123 ,318
*
 ,040 ,347

*
 ,025 ,426

**
 ,005 

Desempenho Global ,255 ,112 ,423
**

 ,007 ,328
*
 ,039 ,473

**
 ,002 

 
**

 p ≤ ,01; 
*
p≤ ,05 

2.4.1. Incubação 

A hipótese 15 afirma que as incubadoras não têm influência positiva sobre o 

desempenho das ASO. Embora nas últimas décadas tenham sido criadas pelas 

universidades diversos tipos de infraestruturas físicas para incubação de ASO, quer 

próprias quer em parceria, a conjetura para a formulação da hipótese é que estas 

infraestruturas e mais especificamente as incubadoras, centram-se na oferta de 

instalações físicas e apoio administrativo natureza mais “hard”, em detrimento de outros 
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apoios de natureza mais “soft” que de acordo com a literatura revista parecem ser mais 

importantes para o desempenho das ASO. 

Os resultados apresentados na tabela 48 sugerem uma associação positiva entre 

desempenho e o acesso a incubação, sendo no entanto muito baixa e estatisticamente 

não significativa relativamente a todos os indicadores, confirmando a hipótese 15.  

Os resultados não surpreendem, pois pudemos constatar ao longo das entrevistas e 

também dos dados apresentados na estatística descritiva no ponto 1.4 deste capítulo, que 

os aspetos mais valorizados no que se refere às incubadoras foram os relacionados com 

o acesso a instalações físicas. A questão de outros apoios supostamente disponibilizados 

pelas incubadoras, como por exemplo o apoio à angariação de financiamento, 

aconselhamento de gestão e comercial, apoio à entrada no mercado, entre outros, foi 

referido não estarem suficientemente disponíveis, pelo menos em termos da 

especificidade que estas empresas requerem.  

Estes resultados contrariam alguns estudos anteriores que sugerem um efeito positivo 

das incubadoras no desempenho das empresas, desde que tenham associados serviços de 

apoio tais como o aconselhamento, acesso a redes de conhecimento, apoio na 

angariação de financiamento ou apoio no acesso ao mercado (Bathula et al. 2011; 

Ganotakis, 2012).  

No entanto, os resultados estão em linha com os outros estudos, nomeadamente os 

apurados por Siegel et. al. (2003a) para o Reino Unido ou por Ratinho e Henriques 

(2010) para Portugal. Neste último caso, num estudo que incluiu 8 parques de C&T e 7 

incubadoras, os autores sugerem que os resultados tanto dos parques de C&T como das 

incubadoras são modestos tanto em termos de criação de novas empresas como no 

impacto social nas regiões onde se inserem.  

Estes resultados no caso da nossa amostra não são surpreendentes dado que as 

incubadoras em Portugal são estruturas muito novas (a maioria foi criada já depois do 

final década de 90), com escassez de oferta de serviços limitando-se a oferecer espaços 

físicos e apoio administrativo sem os serviços de incubação, acima referidos, (Ratinho 

& Henriques, 2010). Estes resultados sugerem que poderemos estar perante incubadoras, 

com “pouca incubação”. Aparentemente paradoxal esta contradição significa que as 

incubadoras se limitam a ser espaços de “aluguer” de instalações físicas, sem os 

serviços que o conceito deve integrar, para poder fazer a diferença relativamente a 

outros espaços físicos alternativos.  

2.4.2. Consultoria 

Como foi referido no ponto 1.3 deste capítulo as equipas fundadoras das ASO são 

maioritariamente constituídas por académicos com formação em áreas tecnológicas não 

possuindo, muitas vezes, conhecimentos adequados de gestão e de negócios. Uma das 

formas de colmatar esta falha será o acesso a consultoria (através da organização-mãe, 

do centro de incubação, etc.), que, em certa medida, podem funcionar como um 
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complemento do capital humano das ASO e proporcionar uma visão externa, 

diferenciada e especializada na abordagem aos problemas da empresa. Esta foi a 

conjetura de partida para a formulação da hipótese 16 a qual afirma uma influência 

positiva entre o acesso a consultoria e o desempenho das ASO.  

A análise dos resultados da tabela 48 sugerem uma correlação positiva, moderada mas 

estatisticamente significativa entre a consultoria e os diferentes indicadores de 

desempenho confirmando a hipótese 16.  

Foi bastante acentuado na revisão de literatura por diversos autores que uma das lacunas 

das equipas de fundadores das ASO seriam as dificuldades em lidar com os problemas 

de gestão e comerciais do negócio. Uma das formas de colmatar esta lacuna seria o 

recurso a aconselhamento externo especializado como complemento ao capital humano 

das ASO e como forma de proporcionar um melhor desempenho das mesmas (Reid & 

Garnsey, 1997; Aaboen et al., 2006). Além disso, a existência de interações frequentes 

com entidades externas especializadas têm demonstrado aumentar a probabilidade de 

alcançar uma melhor correspondência entre a ideia inicial e as necessidades do cliente 

(Grandi & Grimaldi, 2005). 

Verifica-se pois, que os resultados estão em linha com estudos anteriores sugerindo que 

a consultoria pode proporcionar a melhoria do desempenho das ASO. Uma das 

condições que a literatura anterior identifica para que este efeito seja consistente é a sua 

continuidade no tempo e a profundidade da intervenção da consultoria, pois que cada 

fase do ciclo de vida coloca problemas novos e exige respostas diferenciadas (Aaboen et 

al., 2006). 

2.4.3. Plano de negócio 

No que se refere ao plano de negócio (PN) como se viu no capítulo IV, a literatura 

consultada mantém uma grande controvérsia quanto aos seus efeitos no desempenho das 

novas empresas. No caso presente, sendo a amostra constituída por novas empresas, 

cujos produtos são, em geral, inovadores, com forte conteúdo tecnológico e a operar em 

mercados que evoluem permanentemente e sofrem mudanças muito rápidas, a nossa 

conjetura foi que o plano de negócio formal teria pouca capacidade preditiva e por isso 

a sua influência no desempenho seria reduzido.  

Os resultados apresentados na tabela 48 mostram uma correlação positiva, moderada e 

estatisticamente significativa entre o plano de negócio e o desempenho global, o número 

de trabalhadores e a obtenção de capital de risco. No que se refere às vendas e ao peso 

nas vendas dos produtos lançados nos últimos a correlação, embora seja positiva, não é 

estatisticamente significativa. Os resultados não são totalmente conclusivos sugerindo 

que o plano de negócio pode desempenhar um papel positivo na angariação de capital 

de risco e na capacidade de contratação de trabalhadores, mas não influenciará 

significativamente as vendas e a capacidade inovadora, confirmando apenas 

parcialmente a hipótese 17.  
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Estes resultados estão alinhados com alguma literatura anterior que tem sido 

inconclusiva no que diz respeito à importância de planos de negócios formais (Honig & 

Karlsson, 2004; Lange et al., 2007). Apesar da importância limitada de um plano de 

negócios formal, por escrito, os resultados revelaram a importância de alguns dos 

componentes que integram o plano de negócios (principalmente no que se refere ao 

estudo de mercado, análise da concorrência e avaliação preliminar do processo de 

operações). Como tal, pode ser relevante fazer a validação preliminar do negócio, mas o 

processo de formalização num documento escrito muito elaborado deverá ser menos 

relevante. 

Alinhados com esta perspetiva, de que o plano de negócios não influência o 

desempenho das ASO, outros autores argumentam que formalizar um comportamento 

preditivo pode criar rigidez interna e por consequência criar maiores dificuldades às 

ASO em adaptarem-se às mudanças que ocorrem no ambiente externo, podendo resultar 

num desempenho inferior (Mosakowski, 1997; Haveman, 1992). Esta situação de 

instabilidade e de necessidade de mudança nos planos iniciais ocorreu também no caso 

presente, verificando-se que em 87% dos casos as ASO alteraram o plano de negócio 

tendo sido referido por alguns informantes o abandono do plano inicial por desajuste 

face às condições reais do mercado e até por necessidade de orientar os produtos 

serviços para segmentos de mercado não previstos no plano de negócio inicial. 

Outra corrente da literatura revista suporta os resultados no que se refere à associação 

positiva entre o plano de negócio e o desempenho das ASO. Estes autores têm 

considerado que o plano de negócios é uma ferramenta útil não apenas por constituir um 

processo de aprendizagem para dos empreendedores, mas porque dá suporte ao processo 

de comunicação com partes interessadas, podendo permitir uma maior eficiência no 

arranque da nova empresa e servir de referencial de gestão pelo menos nos primeiros 

meses (Castrogiovanni, 1996; Delmar & Shane, 2003; Vanhoutte & Selsb, 2005). 

Como assinalado acima, os resultados indicam uma correlação positiva (embora 

moderada) com a capacidade de angariação de capital de risco sugerindo que o PN pode 

ser usado como ferramenta para convencer as entidades externas a participar no 

desenvolvimento da ASO.  

2.4.4. Prova de conceito 

Uma das fases mais criticas no processo de comercialização de novo conhecimento 

ocorre entre a invenção e desenvolvimento de produtos. Uma das formas que a nova 

empresa tem de se proteger contra a eventual rejeição ou inadequação do produto ou 

serviço será a realização de testes que possam validar a adequabilidade dos produtos aos 

segmentos de mercado a que são dirigidos. Estes são os pressupostos que estiveram na 

base da hipótese 18 que afirma que o desempenho das ASO é positivamente 

influenciado pela prova de conceito. 
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A análise dos resultados da tabela 48 sugerem a confirmação da hipótese 18 dada a 

correlação positiva, moderada mas estatisticamente significativa entre a prova de 

conceito e todos os indicadores de desempenho.  

Os resultados apurados estão em linha com estudos anteriores que sugerem uma maior 

probabilidade de sobrevivência das ASO que previamente testaram o conceito, 

investigaram a concorrência, a evolução e o tamanho do mercado (Auerswald & 

Branscomb, 2003). Estes testes preliminares podem melhorar a preparação dos 

empreendedores para enfrentar a dinâmica do mercado, adquirir conhecimentos sobre as 

preferências dos clientes e antecipar evoluções do mercado esperados. Desta forma, as 

ASO que realizam a prova de conceito parecem estar em melhores condições para 

adaptar a sua oferta de produtos às preferências dos clientes reais e não dos que 

imaginam ser as suas necessidades.  

No que se refere à prova de conceito do produto em termos tecnológicos e das suas 

funcionalidades um dos mecanismos que pode ser utilizado será a construção de um 

protótipo. Estudos anteriores sugerem que a as ASO com pelo menos um protótipo no 

arranque têm maiores possibilidades de sobrevivência, podendo simultaneamente 

melhorar o seu desempenho (Davidsson & Klofsten, 2003). Uma das razões invocadas 

para a produção deste efeito prende-se com a maior proximidade da introdução no 

mercado dos produtos ou serviços, levando a menores custos no pós-arranque e a uma 

capacidade de autofinanciamento mais rápida.  

3. Síntese dos resultados 

Concluído o teste das hipóteses e a discussão de resultados apresentam-se nas tabelas 49, 

50, 51 e 52 as conclusões empíricas que resultaram da aplicação dos testes estatisticos.  

Tabela 49 - Síntese dos resultados: Recursos Tecnológicos  

Dimensão 
Hip 

Nº 
Descrição 

Sinal 

esperado 

Conclusões 

empíricas 

Recursos 

Tecnológicos 

H1 
As patentes influenciam positivamente o 

desempenho das ASO. 
+ Confirmada 

H2 
O investimento em I&D influencia positivamente 

o desempenho das ASO. 
+ Confirmada 

H3 

As relações com as instituições de origem 

influenciam positivamente o desempenho da 

empresa. 
+ Confirmada 
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Tabela 50 - Síntese dos resultados: Recursos Financeiros 

Dimensão 
Hip 

Nº 
Descrição 

Sinal 

esperado 

Conclusões 

empíricas 

Recursos 

Financeiros 

H4 

O financiamento através de capital próprio 

influencia positivamente o desempenho da 

empresa. 
+ Confirmada 

H5 

O acesso a subsídios públicos para I&D 

influencia positivamente o desempenho das 

ASO. 
++ 

Confirmada 

 

Tabela 51 - Síntese dos resultados: Capital Humano 

Dimensão 
Hip 

Nº 
Descrição 

Sinal 

esperado 

Conclusões 

empíricas 

Capital Humano 

H6 

Os graus académicos da equipa de fundadores 

influenciam positivamente o desempenho da 

ASO. 
+ 

Confirmação 

parcial 

 

H7 

A formação académica em engenharia ou 

ciências em combinação com a formação em 

gestão/marketing da equipa de fundadores 

influencia positivamente o desempenho das 

ASO. 

+ 

Confirmação 

parcial 

 

H8 

A formação profissional em empreendedorismo 

e gestão de novos negócios influencia 

positivamente o desempenho da ASO. 
+ 

Confirmada 

 

H9 

A experiência laboral prévia em qualquer área 

da equipa de fundadores influencia 

positivamente o desempenho da ASO. 
++ 

Confirmado 

 

H10 

A experiência laboral prévia no mesmo sector 

empresarial das equipas de fundadores 

influencia positivamente o desempenho das 

ASO. 

++ 
Confirmada 

 

H11 

A experiência laboral prévia em gestão 

adquirida noutras empresas pela equipa de 

fundadores influencia positivamente o 

desempenho da empresa. 

++ 

Confirmação 

parcial 

 

H12 

A experiência laboral prévia comercial 

adquirida noutras empresas pela equipa de 

fundadores influencia positivamente o 

desempenho da empresa. 

++ 

Confirmação 

parcial 

 

H13 

A criação prévia de outras empresas por 

qualquer elemento da equipa de fundadores 

(empreendedores habituais) influencia 

positivamente o desempenho da empresa. 

+++ 
Confirmada 

 

H14 

O número de elementos das equipas de 

fundadores influencia positivamente o 

desempenho das empresas. 
+ 

Não 

Confirmado 

(n.s.) 
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Tabela 52 - Síntese dos resultados: Apoios não Financeiros 

Dimensão 
Hip 

Nº 
Descrição 

Sinal 

esperado 

Conclusões 

empíricas 

Apoios não 

financeiros 

H15 
O apoio à incubação não tem uma influência 

significativa no desempenho das ASO. 
+ 

Confirmada 

 

H16 
O acesso a serviços de consultoria influencia 

positivamente o desempenho das ASO. 
+ 

Confirmada 

 

H17 
O plano de negócio inicial não tem uma 

influência significativa no desempenho da ASO. 
+ 

Confirmação 

parcial 

 

H18 
A realização da prova de conceito influencia 

positivamente o desempenho das ASO. 
+ 

Confirmada 

 

4. Incidência das políticas públicas nos fatores que influenciam o 

desempenho das ASO 

Neste ponto iremos analisar a eventual incidência das políticas e programas públicos de 

apoio ao empreendedorismo académico nos fatores que são sugeridos nos pontos 

anteriores como influenciadores do desempenho das ASO. Enquanto a influência dos 

diferentes fatores no desempenho das ASO foi avaliada com base na recolha de dados 

primários e testes estatísticos, a eventual incidência de políticas e programas públicos é 

avaliada com base na revisão da literatura efetuada no capítulo IV. Seguiremos a mesma 

metodologia que tem vindo a ser utilizada nos capítulos anteriores, estruturando a 

análise nas quatro dimensões definidas no modelo de análise explicitado no capítulo V. 

4.1. Recursos Tecnológicos 

No que se refere aos recursos tecnológicos, que como vimos no capítulo VII inclui os 

fatores “patentes”, “investimento em I&D” e “relacionamento com a instituição de 

origem”, pudemos observar alguma incidência dos programas públicos e especialmente 

das políticas universitárias sobre os mesmos. 

No que se refere às patentes, fator associado à proteção da propriedade intelectual, 

verifica-se que apesar da influência positiva no desempenho, durante as entrevistas foi 

manifesto o desinteresse de algumas ASO em proteger o conhecimento, quer por 

considerarem o processo demorado e consumidor de tempo, quer pelos custos 

associados ao patenteamento internacional, quer por não reconhecerem mais-valias na 

patente (apenas) nacional.  

É neste campo que os programas públicos podem desempenhar um papel importante 

pois como alegam Feldman et al. (2002), ao apoiar este processo podem estar a 

contribuir para que algum conhecimento importante possa ser protegido e aumentar o 

retorno dos investimentos públicos realizados em I&D. A este respeito, foi possível 

verificar que a maioria das instituições de origem tinha Gabinetes de Apoio à 

Propriedade Intelectual (GAPI) ou outras estruturas (as nomenclaturas são muito 
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diversificadas) de apoio aos empreendedores e às ASO, especialmente no processo de 

registo de patentes, sugerindo que as políticas públicas têm acrescentando algum valor 

às ASO ao incidir sobre a proteção do conhecimento.  

No que se refere à incidência das políticas públicas sobre o investimento em I&D 

constatou-se que grande parte do financiamento da I&D nas ASO teve a sua génese em 

programas públicos ligados aos fundos europeus. Este apoio revelou-se de capital 

importância para as ASO, dadas as necessidades de desenvolvimento da sua base 

tecnológica e de conversão do conhecimento em produtos e serviços inovadores. No 

caso presente as ASO beneficiaram de dois tipos de apoio público. Em primeiro lugar, 

de forma indireta por via da participação dos seus fundadores em atividades de I&D na 

instituição de origem, na fase prévia à constituição legal da empresa e, numa segunda 

fase, de forma direta, quando a empresa já constituída consegue obter apoio nos 

programas estruturais (no caso presente, maioritariamente do QREN, mas também 

alguns do QCA III) que, no caso das ASO da nossa amostra, atingiu valores elevados 

em comparação com, por exemplo o seu ativo ou o volume de vendas. Também neste 

caso as políticas públicas parecem ter algum alinhamento com este fator, embora alguns 

fundadores tivessem considerado que os programas de apoio não levam em linha de 

conta as especificidades das ASO de base tecnológica. Por exemplo, algumas empresas 

das áreas da biotecnologia e farmacêutica consideram que os apoios públicos à I&D 

sendo positivos, não se ajustam às necessidades dessas empresas, por serem desenhados 

numa perspetiva de curto prazo, quando este tipo de novas empresas necessita de 

instrumentos de apoio de longo prazo. 

No que concerne ao relacionamento com as instituições de origem a incidência sobre 

este fator faz-se sentir mais por via das políticas universitárias de apoio às ASO. Como 

referido na revisão de literatura, os apoios disponibilizados por algumas universidades 

abrange uma vasta gama de serviços e facilidades, incluindo o acesso a laboratórios e 

escritórios de forma gratuita, apoio administrativo, acesso a professores e estudantes, 

apoio de incubação ou rede de contatos e por vezes compras diretas. Outros aspetos com 

incidência das políticas públicas neste fator, citados frequentemente pelos respondentes, 

foi o incentivo à participação em projetos de I&D em co-promoção ou programas de 

estágios para estudantes, especialmente mestres e doutores. 

4.2. Recursos Financeiros 

No que se refere às políticas públicas com incidência neste fator são vários os sistemas 

de incentivos referidos na literatura. No caso presente centraremos a análise nos 

subsídios públicos atribuídos às empresas. 

Tendo em consideração as dificuldades de financiamento das ASO e o reconhecimento 

do interesse deste tipo de empresas na conversão de novo conhecimento em novos 

produtos e serviços, alguns governos têm criado fundos públicos com o objetivo 

específico de financiar empresas de base tecnológica nas fases iniciais do seu processo 
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de criação e desenvolvimento, especialmente na fase de pré-arranque (pre-seed e seed 

capital) (Mosey & Wright, 2007; Bathelt et al., 2010).   

No anexo III são apresentados alguns programas públicos de apoio nacionais e 

internacionais, verificando-se que a grande maioria coloca a tónica nos apoios 

financeiros. As modalidades de apoio são muito diversificadas podendo incluir 

subsídios a fundo perdido, empréstimos bonificados, participação direta no capital 

social, ou prestação de garantias no caso de se registarem perdas de capital.    

Em Portugal, pode referir-se o caso do programa NEOTEC, especificamente orientado 

para a criação de ASO e que disponibilizando subsídios públicos a fundo perdido, tinha 

como objetivo central colmatar as falhas de mercado na capitalização deste tipo de 

empresas nas fases iniciais. Estes subsídios abrangiam as fases de pré-arranque (anterior 

à constituição legal da ASO) com incidência na prova de conceito e no apoio à 

elaboração do plano de negócio e a fase de arranque (um ano após a constituição legal 

da empresa), com incidência no apoio à proteção da PI, da incubação e da contratação 

de pessoal. 

Para além deste programa centrado especificamente nas ASO, pode referir-se também o 

programa Finicia que agregava nas suas plataformas de parceria todas as instituições do 

ensino superior e que tinha uma linha de financiamento orientada para as empresas de 

base tecnológica.  

4.3. Capital Humano 

No que se refere ao apoio das políticas públicas à valorização do capital humano das 

novas empresas têm-se registado com cada vez maior frequência a organização de 

cursos de formação pelas universidades nas áreas da comercialização dos resultados da 

investigação por si realizada e de gestão de novos negócios (Klofsten, 2000; van der 

Sijde & Cuyvers, 2003).  

Em Portugal, tanto as universidades por si sós ou em parceria com outras entidades a 

operar na área do empreendedorismo (ANJE, IAPMEI, COTEC, Associações 

empresariais, incubadoras, empresas promotoras da criação de novas empresas, entre 

outras), têm também vindo a oferecer diversos cursos de formação. Verifica-se, todavia 

que a maior parte da formação está concentrada na fase de pré-arranque sendo 

necessário, segundo os respondentes que a oferta se estenda ao longo do ciclo de vida de 

uma empresa, ainda que com especial foco nos primeiros anos de vida.  

No que se refere à incidência das políticas públicas na constituição das equipas das 

novas empresas, embora seja possível encontrar menções à importância da equipa nos 

critérios de seleção das empresas a apoiar nalguns programas públicos de apoio (p.e. 

programas Neotec e Finicia), aqueles critérios não têm sido suficientemente explícitos 

para podermos concluir que essa incidência influencia o capital humano das equipas. 

Por exemplo, no caso nossa amostra, em que todas as empresas beneficiaram de apoio 

público à sua criação, 10% das ASO foram criadas por empreendedores individuais e 
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outras 10% por equipas com 6 ou mais empreendedores, apenas 24% têm formação 

académica em gestão ou marketing e 21% têm experiência nestas duas áreas, não sendo 

claros nem os critérios de avaliação das equipas nem o seu peso na seleção final das 

ASO a apoiar. 

Parece poder concluir-se ser necessário melhorar os critérios dos programas públicos de 

apoio no que concerne à composição das equipas fundadoras (qualificação e experiência 

prévia), visto serem um dos fatores com maior influência no desempenho das ASO. Em 

complemento os respondentes também sugerem a necessidade de uma maior aposta dos 

programas públicos na capacitação das equipas em termos de reforço das competências 

nas áreas de gestão e marketing, especialmente nos estágios iniciais das ASO, através de 

programas de formação e acompanhamento. 

4.4. Apoios não financeiros 

Os apoios não financeiros incluem os apoios à incubação, apoios de consultoria, apoio á 

elaboração do plano de negócios e apoio à prova de conceito. 

 No que se refere aos apoio públicos à incubação constatámos que se registou uma 

grande proliferação destas estruturas em Portugal tendo sido criadas, segundo Caetano 

(2012) 50 incubadoras entre 1989 e 2009, das quais 19 entre 2006 e 2009. O 

financiamento para a sua construção teve origem no QCA e no QREN, funcionando a 

maioria com base em financiamento público (75,6%, segundo Caetano (2012)).  

Numa pesquisa efetuada aos sites das universidades públicas portuguesas, constatámos 

que praticamente todas têm ligações a uma incubadora ou parque de C&T. Como 

pudemos constatar na revisão da literatura parece haver uma aposta excessiva dos 

decisores políticos e dos gestores universitários neste tipo de apoio face ao impacto 

limitado destas estruturas nas economias locais e regionais. Mesmo no caso das 

incubadoras de base tecnológica, segundo Ratinho e Henriques (2010) salvo poucas 

exceções o seu efeito no desempenho das ASO têm-se revelado bastante moderado. A 

maioria apresenta dificuldades de financiamento e de sobrevivência parecendo limitar-

se a fornecer espaços de incubação sem cuidar dos serviços de apoio.  

Parece poder concluir-se que seria necessário repensar os modelos de gestão deste tipo 

de estruturas para que a sua influência no desempenho das empresas incubadas possa ter 

resultados positivos.  

No que se refere à incidência das políticas públicas sobre a consultoria e 

acompanhamento tem havido alguns instrumentos de apoio, mas muito centrados na 

fase inicial de criação das empresas e no apoio ao plano de negócio. Por exemplo, no 

programa Neotec o apoio a consultoria apenas era considerado na fase pré-arranque e no 

programa Finicia essa consultoria centrava-se quase exclusivamente no apoio ao plano 

de negócios. Uma das notas mais salientes das entrevistas com os respondentes foi 

justamente a necessidade de aconselhamento na fase pós arranque por ser o período em 

os reais problemas da empresa aparecem, quer nos aspetos ligados à gestão interna, quer 
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á entrada no mercado, sugerindo que os programas públicos poderiam incidir menos no 

apoio a infraestruturas (como p.e. as incubadoras) e mais em instrumentos de 

aconselhamento e acompanhamento das equipas de gestão.   

O plano de negócios a par da incubação tem sido um dos instrumentos preferenciais das 

entidades públicas que gerem programas de apoio ao empreendedorismo. Por exemplo, 

o já antes citado “Programa Neotec”, financiava o apoio à elaboração do plano de 

negócios e a sua formalização era obrigatória para a passagem da fase pré-arranque para 

a fase de arranque. Também o “programa Finicia” privilegia a apresentação de um plano 

de negócio para a avaliação dos projetos empresariais financiando o apoio à sua 

elaboração. Outro exemplo refere-se às entidades de capital de risco públicas que 

também exigem o plano de negócio como ponto de partida para a análise dos projetos. 

Nesta perspetiva parece poder concluir-se que apesar do valor preditivo bastante 

limitado do PN face ao futuro desenvolvimento do negócio, as entidades públicas 

continuam a apostar nesta ferramenta como praticamente imprescindível para a 

avaliação dos projetos, revelando algum desfasamento face às evidências da 

investigação académica. 

No que se refere às políticas públicas em relação à prova de conceito, embora seja 

possível registar a presença de instrumentos nalguns programas, os dados recolhidos 

sugerem que a sua operacionalização tem vindo a revelar-se de difícil concretização. 

Por exemplo, no caso do “programa Neotec” apenas 10 das 79 empresas criadas 

receberam verbas para este efeito. Segundo os informantes a escassez no mercado de 

operadores com competências nesta área da prova de conceito e o custo desses serviços 

tem inviabilizado a sua concretização. Começam no entanto a surgir mecanismos mais 

ágeis de teste das ideias no mercado, como por exemplo a metodologia Lean Startup, 

dinamizada, por exemplo, pela Universidade de Lisboa ou o programa +E+I que oferece 

um programa de apoio na fase pré-arranque com acesso a mentores profissionais.  

 Concluída a análise de dados e a discussão de resultados iremos, no ponto seguinte, 

apresentar as principais conclusões deste trabalho. 
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CAPÍTULO IX – CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E INVESTIGAÇÃO 

FUTURA 

O principal objetivo deste capítulo é apresentar as principais conclusões deste estudo. 

Serão abordados cinco temas: (1) Principais conclusões; (2) Contribuições; (3) 

Implicações do estudo; (4) limitações; e, (4) Sugestões para o prosseguimento da 

investigação. 

1. Principais conclusões 

Num contexto em que as universidades têm vindo a assumir um papel cada vez mais 

importante no desenvolvimento económico e social, as spin-offs académicas tornaram-

se um mecanismo relevante de conversão de conhecimento e um elemento central nesse 

processo. O interesse académico e político por este tipo de empreendimentos tem 

aumentado significativamente um pouco por todo o mundo nos últimos anos. Estas 

empresas, criadas para explorar os resultados da investigação científica, são 

consideradas importantes porque contribuem para a criação de algum emprego e para o 

desenvolvimento económico local, mas principalmente por constituírem um mecanismo 

essencial para a transferência de conhecimento produzido na academia que é crucial 

para inovação (Shane, 2004).  

No caso português, existem ainda poucos estudos sobre as ASO registando-se também 

uma grande escassez de dados sobre este tipo de empresas
19

, embora pareça existir um 

crescente interesse na sua promoção e desenvolvimento. Os governos e as universidades 

têm encorajado o envolvimento de estudantes, investigadores e docentes universitários 

na criação deste tipo de empresas, tendo sido criadas diversas infraestruturas de apoio 

(KTO, incubadoras, parques de C&T…) e programas públicos direcionados 

especificamente para este tipo de empresas (p.e. Neotec) ou outros que tendo uma 

abrangência mais geral, dedicam linhas específicas a este tipo de empresas (p.e. 

programa Finicia, linha “Valorização Económica do Conhecimento” ou o programa 

Portugal Ventures). 

Em termos gerais uma das primeiras conclusões deste estudo é a constatação de que as 

ASO são um grupo de empresas com características próprias e bastante heterogéneo, 

integradas de forma transversal em distintas áreas tecnológicas, setores empresariais e 

mercados de destino dos seus produtos e serviços. Para além disso, da revisão da 

literatura sobressai também a existência de uma grande diversidade de nomenclaturas, 

tipologias, definições, linhas de investigação e modelos de desenvolvimento propostos 

para esse tipo empresas. 

Trabalhos como os de Rothaermel et al. (2007), Djokovic e Souitaris (2008), O’Shea et 

al. (2008), ou Yusof e Jain (2010) destacam-se por ajudarem a traçar um panorama do 

campo do empreendedorismo académico, a compreender o fenómeno das ASO, a 

                                                           
19

 Apenas encontrámos uma base de dados minimamente organizada (ADI) e outra em construção, 

embora ainda não acessível à data de recolha de dados para este trabalho (UTEN Portugal). 
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crescente importância das spin-offs académicas na conversão e exploração do 

conhecimento, a crescente atenção dos investigadores pelo fenómeno e a identificar 

alguns padrões neste campo de estudo. 

Estudos sobre a universidade empreendedora, o papel das organizações de transferência 

de conhecimento universitário, a criação de ASO com diversas vertentes de investigação 

subjacente, tais como, as diferenças de padrões na criação de ASO entre universidades, 

as questões relativas aos direitos de propriedade intelectual, a influência das equipas de 

fundadores, a importância dos recursos tecnológicos e financeiros no desempenho das 

ASO, o processo de formação das spin-offs académicas (descrito tipicamente através de 

um certo número de fases) os fatores que influenciam o seu desempenho ou as políticas 

públicas de apoio, por exemplo, são temas típicos e frequentes de estudo no âmbito 

deste fenómeno.  

 Esta diversidade torna o seu estudo mais complexo, sendo aconselhável a inclusão de 

diferentes perspetivas teóricas nos modelos de análise. No caso presente recorreu-se a 

três quadros teóricos, nomeadamente, a Teoria Baseada em Recursos (TBR), a Teoria 

do Capital Humano (TCH) e a Teoria do Empreendedorismo (TE). 

A integração destas diferentes teorias permitiu o desenvolvimento de um modelo de 

análise que incorpora explicações complementares para a compreensão dos fatores que 

influenciam o desempenho das ASO. A inclusão de diferentes variáveis no modelo bem 

como a sua relação com as diferentes hipóteses foi suportada por uma ou mais destas 

teorias. Uma vez que os resultados suportam a maioria das hipóteses formuladas (18 

hipóteses), isto sugere que o modelo foi adequadamente desenhado sugerindo 

adicionalmente a necessidade de utilizar mais do que uma teoria para a compreensão 

dos fatores influenciadores do desempenho.  

O modelo inclui um total de 21 variáveis que abordam os recursos tecnológicos, os 

recursos financeiros, o capital humano, os apoios não financeiros e o desempenho das 

ASO. Para além destas variáveis o modelo integra a produção e transferência de 

conhecimento assumindo-as como condições base para que as ASO possam surgir, ao 

mesmo tempo que faz a ligação com as políticas e os programas públicos de apoio ao 

empreendedorismo académico. Estas políticas foram integradas no modelo de análise 

como um “pano de fundo” que pode influenciar todo o processo, desde a produção de 

conhecimento, passando pela transferência e culminando nos fatores que influenciam o 

desempenho das ASO.  

Em termos metodológicos após o design da investigação, foi realizada a revisão da 

literatura sobre a produção e transferência de conhecimento, o empreendedorismo 

académico, e políticas e programas públicos de apoio à criação e desenvolvimento de 

ASO. A partir do conhecimento adquirido foram formuladas as questões de 

investigação e desenhado o modelo de análise integrando os principais fatores que 

afetam o desempenho das ASO, as hipóteses formuladas, bem como os respetivos 

indicadores de desempenho.  
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A questão principal de investigação e as subquestões associadas que orientaram este 

estudo e definidas no capítulo V incidiram sobre os principais fatores que podem 

influenciar o desempenho das ASO. Em complemento, foi também analisada a eventual 

incidência das políticas e programas públicos de apoio sobre os fatores que podem 

influenciar positivamente e melhorar o desempenho das ASO.  

A resposta para as perguntas revelou-se complexa, com diversas facetas e perspetivas 

tendo-se adotado para o efeito um modelo de análise abrangente que inclui uma 

diversidade de fatores com influência no desempenho das ASO. Esta abordagem 

contrasta com a maioria dos estudos anteriores no campo da investigação sobre ASO 

que frequentemente incidem sobre um grupo específico de fatores, como por exemplo a 

influência do capital humano ou das incubadoras no desempenho. Além disso não 

encontrámos estudos que simultaneamente analisassem a incidência das políticas e 

programas públicos de apoio nesses fatores. 

Os fatores considerados no modelo de análise, como explicitado no capítulo V foram 

agregados em quatro dimensões: a dimensão recursos tecnológicos; a dimensão recursos 

financeiros; a dimensão capital humano; e, a dimensão apoios não financeiros. 

Os recursos tecnológicos integram as patentes, investimento em I&D e as relações com 

a instituição de origem. Os recursos financeiros incluem o capital próprio e os subsídios 

públicos recebidos. O capital humano integra a qualificação académica e a experiência 

prévia. Os apoios não financeiros agregam os apoios à incubação, à elaboração do plano 

de negócios, apoio de consultoria e apoio à prova de conceito.  

Os resultados apoiam a maioria das expectativas em relação aos efeitos de associação 

entre as variáveis incluídas no modelo e os diferentes indicadores de desempenho, 

embora nalguns casos apenas de forma parcial dado que o desempenho é representado 

por um constructo multidimensional que inclui quatro indicadores parciais (volume de 

vendas, número de trabalhadores, peso nas vendas dos produtos lançados nos últimos 

dois e capital de risco angariado) e um indicador de “desempenho global” que agrega os 

quatro indicadores parciais. Nalguns casos as hipóteses são confirmadas em apenas 

alguns dos indicadores de desempenho e não em todos. 

No que se refere à dimensão recursos tecnológicos, os resultados indicam que as 

patentes, o investimento em I&D e as relações com a instituição de origem influenciam 

positivamente o desempenho tanto no que se refere ao indicador desempenho global 

como aos indicadores parciais. Releva, neste contexto, a forte influência do 

investimento em I&D sobre as vendas, facto que atribuímos ao efeito que este deverá 

produzir sobre a regeneração da oferta da empresa por via da atualização da sua base 

tecnológica, que parece ser o principal fator de diferenciação e competitividade das 

ASO.  

No que se refere às patentes o efeito é mais acentuado sobre a capacidade de angariação 

de capital de risco, sugerindo que os investidores valorizam a proteção da propriedade 

intelectual nas suas decisões de investimento. O relacionamento com as instituições de 
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origem parece ter um efeito mais moderado nos indicadores, sendo no entanto mais 

acentuado no caso do peso nas vendas dos produtos lançados nos últimos dois anos, 

sugerindo que as ASO poderão beneficiar do conhecimento gerado nas universidades 

para renovar os seus produtos e serviços, quer através do desenvolvimento de projetos 

de I&D comuns, quer pela manutenção de ligações (mesmo informais) aos 

departamentos onde trabalharam ou a antigos colegas com quem continuam a manter 

relações. O acesso e partilha de conhecimento parecem ter reflexos positivos na 

capacidade de conversão do conhecimento em novos produtos e serviços, reforçando a 

capacidade de inovação e o desempenho das ASO.  

Quanto à dimensão recursos financeiros pode concluir-se que tanto o financiamento por 

capitais próprios como por subsídios públicos influenciam positivamente os diversos 

indicadores de desempenho. No que se refere aos subsídios públicos, regista-se uma 

associação positiva e significativa com todos os indicadores mas com menor expressão 

no que refere à angariação de capital de risco, sugerindo algum efeito substituição dos 

subsídios em relação ao financiamento por capital de risco. Nos restantes indicadores 

(vendas, trabalhadores e peso nas vendas dos produtos lançados nos últimos dois anos) 

estes resultados sugerem que a capacidade em atrair subsídios é bastante importante, 

uma vez que estes reforçam a capacidade de realizar investimentos em I&D (quer 

através da aquisição de materiais e/ou equipamentos, quer através da contratação de 

novos trabalhadores) ou marketing (financiando ações de divulgação, ou outras) sem 

interferência do financiador na gestão da empresa nem a tomada de qualquer posição no 

capital social.  

Na dimensão capital humano foram encontradas várias características dos 

empreendedores com influência no desenvolvimento e desempenho das ASO.  

Em primeiro lugar, os resultados sugerem que a formação académica tanto no que se 

refere ao grau académico como à diversidade da área de conhecimento influenciam 

positivamente o desempenho das ASO, embora de forma relativamente moderada e 

nalguns casos sem significância estatística. A presença de fundadores com grau 

académico elevado na grande maioria das equipas não deixa ressaltar variações 

significativas no desempenho sugerindo que este fator, neste tipo de empresas (criadas 

maioritariamente por indivíduos com pelo menos a licenciatura), é pouco diferenciador 

no desempenho das ASO. No que se refere à diversidade da área de conhecimento, os 

resultados também não são conclusivos deixando em aberto a discussão sobre as 

vantagens/desvantagens da homogeneidade/heterogeneidade da formação académica 

das equipas de fundadores. Em estudos anteriores os argumentos dividem-se com 

alguns autores a atribuir vantagens à heterogeneidade e outros a considerarem que as 

diferenças entre os membros da equipa podem provocar potenciais consequências 

negativas, como por exemplo a problemas de coordenação e maior conflitualidade. 

Em segundo lugar e ainda relacionado com a formação das equipas de fundadores, os 

resultados sugerem um efeito positivo da formação profissional em negócios e 

empreendedorismo em todos os indicadores de desempenho. Estes cursos podem 
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complementar ou ajudar a colmatar competências em falta nas equipas de fundadores, 

que, como já antes foi referido, têm um peso elevado de elementos com formação em 

engenharia e tecnologia e lacunas nas áreas de gestão e de marketing.  

Em terceiro lugar, surge a experiência prévia dos fundadores, registando-se ter um 

efeito positivo e significativo tanto no que concerne à experiência laboral prévia como à 

experiência empreendedora prévia. No que se refere à experiência laboral prévia, 

embora a influência sobre o desempenho das ASO seja sempre positiva e significativa, 

os resultados sugerem que o efeito é maior quando as equipas integram elementos com 

experiência prévia no mesmo setor empresarial ou em gestão e na área comercial.  

No que respeita à experiência prévia no mesmo setor empresarial já seria expectável que 

alguma familiaridade dos fundadores com produtos, tecnologias e mercados similares 

aos da nova empresa e a existência de relações prévias com fornecedores, clientes e 

outras partes interessadas deveria influenciar positivamente o desempenho das ASO.  

Quanto à experiência prévia em gestão e na área comercial os resultados estão também 

alinhados com as expectativas na medida em que estes tipos de experiência poderão 

melhorar a qualidade do processo de decisão, ajudar a identificar as necessidades dos 

clientes e adequar os modelos de negócio ao mercado. 

No caso da experiência empreendedora prévia os resultados estão mais uma vez em 

linha com o esperado pois a experiência acumulada na criação e gestão de outra(s) start-

up(s) anteriormente, poderá ter proporcionado uma aprendizagem sobre os fatores que 

podem influenciar o desempenho devendo, por isso, estar melhor preparados para 

descobrir e tirar proveito de novas oportunidades de negócios.  

Por último e ainda no âmbito do capital humano das equipas de fundadores, os 

resultados sugerem que a dimensão das equipas não influencia de forma significativa o 

desempenho das ASO. Trata-se de uma conclusão controversa na medida em que 

existem estudos que confirmam estes resultados e outros que os contrariam.  

Na dimensão apoios não financeiros os resultados mostram que a influência sobre o 

desempenho varia consoante os instrumentos considerados. Num primeiro patamar os 

resultados mostram que o apoio à incubação não tem influência sobre o desempenho das 

ASO, sugerindo que os modelos de gestão destas infraestruturas não estariam alinhados 

com as necessidades das ASO. Com efeito, parece que os modelos de gestão destas 

infraestruturas estão excessivamente centrados na oferta de instalações e de serviços 

básicos (p.e. atendimento telefónico e serviços administrativos básicos) e menos 

apostados na oferta de serviços especializados como por exemplo acompanhamento do 

negócio, consultoria especializada, apoio à gestão da PI ou apoio à comercialização dos 

produtos e serviços inovadores. 

Ora, sendo este um dos mecanismos de apoio que maior volume de investimento tem 

absorvido nas últimas décadas e tendo frequentemente custos de funcionamento 

elevados (face aos outros instrumentos estudados), parece ser necessária não apenas a 

reestruturação dos modelos de gestão mas também o redireccionamento dos apoios 
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públicos para outros instrumentos que possam ter maior eficácia no desempenho das 

ASO.  

Os resultados relativos à influência do plano de negócios no desempenho das ASO, 

estão em linha com os apurados em estudos anteriores mantendo viva a controvérsia 

quanto à sua eficácia. Os resultados mostram que não tendo um efeito significativo 

sobre as vendas e o peso nas vendas dos produtos e serviços lançados nos últimos dois 

anos tem, por sua vez, influência positiva e significativa sobre a angariação de capital de 

risco. Esta dualidade de efeitos sobre o desempenho sugere que o PN não terá 

capacidade preditiva sobre a evolução do mercado (fruto do ritmo de mudança e 

também de alguma imaturidade dos produtos e serviços, pelo menos nalguns casos), 

mas poderá ser um instrumento necessário para a angariação de financiamento via 

capital de risco e mesmo de subsídios públicos, como pudemos constatar nas entrevistas 

com os fundadores. Em ambos os casos parece ser comum que a avaliação do projeto 

empresarial seja feita com base no plano de negócio e a entrada no capital social ou a 

atribuição de subsídios depender do mérito que lhe é atribuído tanto por entidades 

privadas como por entidades públicas. 

A consultoria tem um efeito positivo e significativo sobre todos os indicadores de 

desempenho. Este tipo de apoio tem sido visto como uma das formas de colmatar 

eventuais lacunas nas competências das equipas de fundadores (principalmente nas 

áreas comercial e de gestão) facultando adicionalmente um efeito aprendizagem com 

repercussões sobre a qualidade das decisões da equipa. Os resultados sugerem que este 

tipo de apoio de natureza mais “soft” orientados para potenciar o efeito aprendizagem 

revelam maior eficácia do que os apoios físicos ou até financeiros de natureza mais 

“hard”.  

No que se refere à prova de conceito os resultados mostram um efeito positivo e 

significativo em todos os indicadores de desempenho, sugerindo que as ASO que 

previamente tenham testado os seus produtos e serviços (p.e. através de um protótipo) e 

que simultaneamente tenham investigado a concorrência, a evolução e o tamanho do 

mercado e realizado testes no mercado alvo deverão ter maior probabilidade de 

sobrevivência. Os testes (de produto e de mercado) subjacentes à prova de conceito 

deverão proporcionar a adaptação da proposta de valor às preferências do mercado alvo 

e evitar o desperdício de recursos, eliminando projetos que não revelam potencial de 

afirmação no mercado, numa fase ainda preliminar. 

Para concluir, este estudo diferencia-se dos anteriores na análise dos fatores que 

influenciam o desempenho das ASO na medida em que conceitua e testa uma estrutura 

abrangente que inclui 21 variáveis e, simultaneamente analisa a incidência das políticas 

e programas públicos de apoio sobre cada um daqueles fatores.  

Os resultados fornecem uma base teórica e empírica para analisar e compreender a 

influência daqueles fatores no desempenho das ASO, bem como a incidência das 

políticas públicas sobre esses fatores. 
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2. Implicações da pesquisa 

Acreditamos que os resultados deste estudo têm implicações para os interessados no 

estudo do desempenho das ASO. O grau de interesse deverá variar de acordo com o 

ponto de vista adotado pelas partes interessadas. Este ponto lida com a eventual 

relevância deste estudo e as suas implicações para as seguintes partes interessadas: (1) 

investigadores que conduzem pesquisas sobre empreendedorismo académico em geral e 

as ASO em particular; (2) académicos interessados em criar uma ASO para 

comercializar os resultados da sua investigação; (3) gestores de universidades, KTO e 

incubadoras; e, (4) formuladores de políticas públicas de apoio ao empreendedorismo 

académico. 

2.1. Implicações para investigadores académicos em ASO 

Dadas as caraterísticas da amostra deste estudo com incidência em ASO ainda jovens 

(menos de 8 anos mas mais de 4 anos), os resultados podem ser interessantes para 

investigadores que se focalizam no campo do empreendedorismo académico (incluindo 

a transferência de conhecimento em geral e as ASO como mecanismo de transferência 

de conhecimento, em particular). Com base nos resultados deste estudo, algumas pistas 

interessantes para futuras pesquisas podem ser identificados. Em primeira instância, a 

abordagem abrangente pode contribuir para uma compreensão alargada dos fatores que 

podem influenciar o desempenho das ASO. As interações entre muitos desses fatores, 

que não foram aprofundadas nesta tese fornece linhas de estudo que podem expandir o 

âmbito do campo de investigação quer incluindo novas variáveis no modelo, quer 

aprofundando as interações entre si e os efeitos que daí podem decorrer.  

Noutra perspetiva os resultados deste estudo poderão ser relevantes para investigadores 

académicos com foco nas ASO, uma vez que fornece uma base para a construção de 

modelos para fins específicos, mais focados e aprofundados. As variáveis identificadas 

neste estudo podem servir como entrada para estes modelos que em combinação com 

uma abordagem abrangente são suscetíveis de aumentar o conhecimento sobre o 

desempenho das ASO.  

2.2. Implicações para empreendedores académicos  

Os resultados deste estudo têm também algumas implicações para os futuros 

empreendedores académicos. Alguns desses resultados merecem atenção especial. Em 

primeiro lugar, uma das sugestões é que as ASO apenas devem ser constituídas 

legalmente após uma avaliação preliminar do mercado, principalmente no que se refere 

à dimensão esperada e à evolução futura do setor do mercado-alvo. Assim, após a 

identificação de resultados de investigação devem ser avaliados o potencial de 

conversão em produtos/serviços vendáveis, o modelo de negócio e o potencial de 

mercado. Avançar precocemente para a constituição legal da empresa pode implicar, em 

alguns casos, que a ideia e/ou tecnologia subjacente estejam ainda numa fase de elevada 

imaturidade, podendo afetar de forma significativa as necessidades de capital até à 
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primeira venda e influenciar negativamente o desempenho das ASO. Isto sugere que 

antes de avançar as ASO deverão desenvolver pelo menos um protótipo pronto a ser 

testado em condições reais ou idealmente ter todo o conceito testado, incluindo o 

modelo de negócio.  

De alguma forma relacionada com a questão anterior está o desenvolvimento e proteção 

da base tecnológica, como um dos recursos que podem diferenciar as ASO no mercado 

e conferir-lhes capacidade competitiva. Neste estudo emergiram três fatores importantes 

nesse processo, nomeadamente a importância das patentes, das relações com a 

instituição de origem e do investimento em I&D.  

Em primeiro lugar é importante que a proteção da PI através do registo de patentes não 

seja vista apenas como um custo para proteger o conhecimento, mas como fonte de 

oportunidades e negócios adicionais seja por exploração própria ou mesmo por 

licenciamento.  

Em segundo, este estudo ilustra a importância das relações com a instituição de origem, 

como forma reforçar os seus recursos tecnológicos. No entanto, pese embora os efeitos 

positivos no desempenho daquelas relações a análise de dados sugere que o domínio da 

tecnologia pelos fundadores das ASO parece ser bastante importante pois além de evitar 

a dependência de terceiros, pode fortalecer as negociações quer com financiadores, quer 

com clientes e outras partes interessadas.  

Em terceiro lugar ressaltou a importância do investimento em I&D, como forma de 

alimentar e dar expressão á capacidade de inovação da empresa, sugerindo que neste 

tipo de empresas a I&D poderá ser uma atividade estratégica e diferenciadora face à 

concorrência. 

Finalmente uma outra implicação prende-se com a importância das pessoas. A análise 

desta dimensão revelou claramente o efeito positivo e significativos que as qualificações 

e experiência profissional anteriores das equipas de fundadores parecem ter no 

desempenho das ASO. Nesta dimensão um dos aspetos que parece ter bastante 

importância é a heterogeneidade das equipas em termos da experiência prévia. Desta 

forma, os académicos candidatos a empresários não devem preocupar-se apenas com a 

experiência tecnológica, mas também com outras áreas da empresa como, por exemplo, 

gestão e marketing.  

2.3. Implicações para universidades, KTOs, incubadoras 

Podem identificar-se alguns resultados interessante com implicações para as 

universidades, os KTO e as incubadoras decorrentes quer da revisão da literatura, quer 

dos resultados empíricos apurados neste estudo. 

Em primeiro lugar, as universidades no âmbito da sua política de transferência de 

conhecimento (que é complexo) e de apoio ao empreendedorismo académico deverão 

tentar encontrar incentivos que os seus investigadores valorizem e reconheçam como 

motivadores na utilização do mecanismo de criação de ASO como forma de conversão e 
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exploração do conhecimento criado intramuros. Isto implica, por exemplo, que no 

processo de negociação de direitos de PI, de eventual participação no capital social ou 

da disponibilização de outros apoios a este mecanismo, seja salvaguardada uma divisão 

equilibrada dos benefícios em concordância com os esforços desenvolvidos pelas partes. 

Em segundo lugar, tendo em consideração a importância das equipas de fundadores, os 

KTO para além das funções mais tradicionais de apoio à gestão da PI, podem 

desempenhar um papel de aconselhamento e mediação na constituição das equipas de 

fundadores, de forma a tentar assegurar que as competências e capacidades adequadas 

possam estar representadas, nomeadamente no que se refere a elementos com 

experiência prévia em gestão, na área comercial ou com experiência empreendedora 

prévia.  

Em terceiro lugar, os resultados deste estudo sugerem que o apoio das incubadoras não 

tem um efeito significativo sobre o desempenho das ASO, em linha com outros estudos 

anteriores. Isto sugere que este tipo de infraestruturas poderão ter que reestruturar os 

seus modelo de funcionamento e adequá-los às reais necessidades das ASO, 

disponibilizando serviços especializados de apoio e acompanhamento. 

2.4. Implicações para os decisores políticos 

No que se refere às implicações para os decisores políticos, os resultados sugerem que 

no desenho e implementação dos programas de apoio ao empreendedorismo académico, 

deverão tentar reequilibrar os mecanismos previstos, dando maior atenção aos 

denominados apoio “soft” que podem incluir serviços de consultoria, apoio à integração 

em redes sociais, serviços de formação em negócios ou serviços de inteligência 

estratégica, em detrimento dos apoios “hard” que incluem espaços físicos tais como 

incubadoras, parques de ciência e tecnologia, incentivos fiscais ou a atribuição de 

subsídios para a aquisição de equipamentos.  

Tendo em conta a forte influência dos fundadores no desempenho das ASO, já antes 

sublinhada, poderia ser aconselhável a inclusão critérios nos programas públicos de 

apoio relacionados com o capital humano que privilegiassem a formação de equipas que 

a par de competências tecnológicas elevadas, incluíssem elementos com experiência em 

gestão, na área comercial ou experiência empreendedora prévia. Por exemplo, a 

consulta aos programas descritos no anexo III, permitiu verificar que os critérios de 

seleção das empresas a apoiar que se refere à constituição das equipas candidatas aos 

programas de apoio, não têm sido suficientemente explícitos para podermos concluir 

que esses critérios influenciam a composição das equipas de fundadores.  

3. Contribuições 

Em primeiro lugar esta pesquisa contribui para reduzir o fosso que ainda existe na 

literatura em torno dos fatores que podem influenciar o desempenho das ASO ao 

fornecer um quadro exploratório sobre o efeito no desempenho dos recursos 

tecnológicos e financeiros, do capital humano das equipas de fundadores e dos apoios 
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não financeiros. Vários fatores foram identificados em cada uma das quatro dimensões 

como influenciadores do desempenho das ASO cuja interpretação cruzada levanta 

várias pistas sobre os mais relevantes e a necessidade de maior incidência das políticas 

públicas sobre alguns daqueles fatores.  

Em segundo lugar, o modelo de análise integra a produção e a transferência de 

conhecimento assumindo que as condições base para que as ASO possam surgir estarão 

associadas à presença de fortes instituições produtoras de conhecimento. Embora os 

efeitos da produção e transferência de conhecimento não sejam explorados 

empiricamente, a revisão da literatura forneceu evidências de que o desempenho das 

ASO, estará muito dependente da qualidade e quantidade de conhecimento que é 

produzido no sistema universitário, bem como dos incentivos, mecanismos, estruturas e 

apoios que disponibilizam aos empreendedores (O’Shea et al., 2004; Lockett et al., 

2005; Rothaermel et al., 2007; Djokovic & Souitaris, 2008; Yusof & Jain, 2010).  

Assim, esta pesquisa contribui para melhorar a compreensão do papel das instituições 

produtoras de conhecimento no aparecimento e no desempenho das ASO, sendo 

desejável que futuras pesquisas possam integrar estas dimensões num modelo empírico 

ainda mais abrangente e integrado.   

Um terceiro vetor prende-se com o quadro teórico de análise do desempenho das ASO. 

Neste estudo foram utilizadas três teorias no âmbito do empreendedorismo académico - 

a teoria baseada em recursos, a teoria do capital humano, e a teoria do 

empreendedorismo – sugerindo que a análise dos fatores que podem influenciar o 

desempenho das ASO é um fenómeno complexo e multidimensional, que não pode ser 

totalmente esclarecido usando apenas uma teoria. Os fatores influenciadores do 

desempenho parecem estar associados aos recursos acedidos, detidos ou controlados 

pelas ASO, nomeadamente os recursos tecnológicos, financeiros e humanos que por sua 

vez estão associados àquelas teorias. Estes recursos quando utilizados adequadamente 

podem permitir o alcance de vantagens competitivas e obter desempenhos elevados. 

Esta investigação fornece, pois, evidências empíricas que o desempenho das ASO não 

pode ser completamente explicado à luz de uma teoria única indo de encontro à visão de 

diversos autores que defendem uma visão mais integrada dos fundamentos teóricos que 

suportam a explicação das diferenças de desempenho entre as ASO (Davidsson & 

Wilkund, 2001; Aspelund et al., 2005; Colombo e Grilli, 2010; De Cleyn & Braet, 

2010; Ganotakis, 2012). 

Em quarto lugar, a utilização de um modelo de análise abrangente pode contribuir para 

uma compreensão alargada dos fatores que podem influenciar o desempenho das ASO. 

Este modelo de análise inclui vários tipos de fatores, nomeadamente os relacionados 

com os recursos tecnológicos e financeiros, o capital humano das equipas de fundadores 

e os apoios não financeiros. Inclui também o desempenho enquanto constructo 

multidimensional integrando como indicadores parciais as vendas, número de 

trabalhadores, peso nas vendas dos produtos lançados nos últimos dois anos e a 

capacidade de angariação de capital de risco, para além de um indicador de 
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“desempenho global” resultante da análise fatorial dos quatro indicadores parciais. Esta 

forma de medir o desempenho é também em si mesma um contributo deste estudo, pois 

segundo o nosso melhor conhecimento não foi anteriormente utilizado em outros 

estudos. Acresce a este quadro, já de si alargado, a análise da incidência das políticas 

públicas sobre aqueles fatores.  

Embora o modelo de análise considere os efeitos individuais dos fatores que 

consideramos mais importantes no desempenho das ASO e não o efeito integrado de 

todas as variáveis e as suas interações, não deixa de representar um passo em frente 

visto que a maioria dos estudos ou apresentam quadros teóricos de desenvolvimento das 

ASO (Ndonzuau et al., 2002; Vohora et al., 2004), ou relacionam o desempenho com 

um campo bastante específico de fatores, nomeadamente, características dos 

empreendedores (Ensley e Hmieleski, 2005; Colombo e Grilli, 2005; Ganotakis, 2012,) 

o efeito dos recursos tecnológicos (Lee et al, 2001; Clarysse et al., 2011) ou do capital 

de risco (Di Gregorio e Shane, 2003; Powers e McDougall, 2005), só para citar alguns.   

Em quinto lugar, esta pesquisa contribui para aumentar a compreensão sobre a 

influência dos recursos tecnológicos no desempenho das ASO. Este tipo de start-ups é 

importante enquanto mecanismo de conversão e exploração do conhecimento 

desenvolvido dentro universidades (Grandi e Grimaldi, 2005). A importância do 

conhecimento tecnológico, que forma a base de sustentabilidade para estas empresas 

tem sido amplamente reconhecido como um fator determinante de sucesso (Clarysse et 

al., 2011). No entanto, pouca literatura tem testado empiricamente como os recursos 

tecnológicos influenciam desempenho.  

Em sexto lugar, esta pesquisa contribui para aumentar a compreensão sobre a influência 

dos apoios não financeiros, nomeadamente o apoio à incubação, à consultoria, ao plano 

de negócio ou o apoio à prova de conceito.  

Os resultados sugerem que os denominados apoios “soft” que podem incluir serviços de 

consultoria, apoio à integração em redes sociais, apoio à gestão da PI, apoio à prova de 

conceito ou serviços de acompanhamento, deverão ter um efeito mais significativo 

sobre o desempenho do que os apoios “hard” que incluem espaços físicos tais como 

incubadoras, parques de ciência e tecnologia, incentivos fiscais ou a atribuição de 

subsídios para a aquisição de equipamentos. Embora estes resultados não sejam 

surpreendentes e estejam alinhados com estudos empíricos anteriores noutros países, 

este estudo sugere resultados semelhantes no contexto português. 

O sétimo contributo prende-se com a importância das pessoas. A análise da dimensão 

capital humano sugere claramente uma influência positiva das equipas de fundadores no 

desempenho das ASO, tanto no que respeita aos fatores relacionados com a formação 

académica e profissional como à experiência laboral e empreendedora prévias. Nesta 

dimensão, a heterogeneidade no que diz respeito à experiência prévia é uma questão 

importante nos primeiros anos após a sua criação. Equipas que integrem elementos com 

diferentes tipos de experiência prévia deverão estar melhor preparadas para enfrentar os 

desafios multifacetados e complexos impostos pelo desenvolvimento de uma base 
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tecnológica de topo, produtos inovadores e mercados instáveis. Como resultado, embora 

a experiência laboral na área tecnológica seja importante parece não ser suficiente para 

influenciar o desempenho sendo aconselhável que as equipas integrem elementos com 

outro tipo de experiência, nomeadamente experiência da área da gestão, na área 

comercial ou experiência empreendedora prévia.  

Em último lugar, este estudo contribuiu para a literatura relacionada com as políticas e 

programas públicos de apoio à criação e desenvolvimento de ASO tendo analisado a 

incidência daquelas políticas nos fatores que influenciam o seu desempenho. Os 

resultados sugerem que, de uma forma geral, as políticas e programas públicos têm 

algum tipo de incidência naqueles fatores, embora pareça permanecer alguma 

dissonância entre os apoios concedidos e as necessidades das ASO. A incidência faz-se 

sentir com maior intensidade nos apoios públicos orientados às infraestruturas, 

equipamentos e subsidiação, numa lógica de relações lineares e instrumentos “hard”, em 

detrimento de instrumentos de consultoria e acompanhamento, de natureza mais “soft”, 

orientados à aprendizagem e capazes de promover a proximidade entre os atores do 

sistema. Este contributo é importante pois poderá ter implicações na conceção e modos 

de implementação de programas públicos futuros. 

4. Limitações 

Como qualquer outro trabalho de investigação, também este possui limitações. Em 

primeiro lugar ao nível da generalização estatística dos resultados. Foi possível alguma 

generalização das hipóteses teóricas para a tipologia de spin-offs académicas analisados, 

no âmbito da definição por nós adotada, no entanto não foi possível estender a análise a 

outras tipologias de ASO, nem tampouco a outro tipo de empresas em início de ciclo de 

vida. 

Em segundo lugar, o trabalho confina-se ao espaço geográfico concreto português e 

mesmo assim com forte concentração na faixa litoral. Há também uma grande 

concentração em duas áreas tecnológicas (biotecnologia e TIC) limitando a 

representatividade da amostra. 

Outra das limitações decorre da sua natureza abrangente. A grande diversidade de 

fatores abordados limita a profundidade de análise de algumas questões. Esta é uma 

consequência natural do equilíbrio que foi necessário encontrar entre a dimensão do 

questionário (tanto em termos de número de questões como tempo necessário para o 

preencher) e a taxa de resposta. No entanto este menor aprofundamento relativo foi de 

certa forma mitigado através do preenchimento do questionário por entrevistas diretas o 

que permitiu, a nosso ver, manter a profundidade suficiente para tirar conclusões 

relativamente robustas. Como indicado anteriormente, a natureza abrangente do estudo 

não se refere ao desenvolvimento de um modelo onde o efeito de todas as variáveis e as 

suas interações são integradas para perceber o efeito no desempenho das ASO. O termo 

abrangente (não holístico) neste estudo refere-se a um estudo sobre os efeitos 
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individuais de um conjunto alargado de fatores, que consideramos importantes, no 

desenvolvimento e desempenho das ASO. 

No que diz respeito à qualidade dos dados, há a assinalar que o número relativamente 

limitado de casos impediu a aplicação de outras técnicas de tratamento de dados 

porventura passíveis de reforçar a robustez das conclusões. No entanto, esta limitação é 

uma oportunidade para pesquisas futuras, nomeadamente o design de um modelo de 

análise integrado onde os fatores que têm influência no desempenho das ASO possam 

interagir entre si. Pesquisas futuras poderiam refletir sobre estes resultados, analisando 

se os efeitos significativos das variáveis encontradas neste estudo são mediados por 

outras variáveis. Se essas pesquisas futuras conseguirem desvendar os efeitos de 

interação, poderão construir um modelo holístico que permitirá aos investigadores, 

gestores de ASO e outras partes interessadas terem uma visão integrada sobre as 

variáveis com algum valor preditivo sobre o desempenho das ASO.  

Outra limitação prende-se com o recurso a um único entrevistado por ASO que pode ter 

alguns inconvenientes. Um único indivíduo provavelmente não possui toda a 

informação relevante sobre uma ASO. No entanto, a escolha dos entrevistados 

(principalmente um dos fundadores ativos) diminui este risco. Além disso, a natureza 

pessoal da entrevista permitiu esclarecimentos adicionais e um maior entrosamento com 

o informante. Além disso, alguns dados foram triangulados com outras fontes de dados 

visando minimizar enviesamento de dados. 

Finalmente, outra das limitações metodológicas relaciona-se com o período abrangido 

pelo estudo. Num contexto de investigação ideal deveríamos ter investigado todo o ciclo 

de vida das ASO, desde a criação à atualidade. A escolha de um determinado período 

(seja ele qual for) acaba sempre por distorcer a análise. No entanto, essa distorção só 

poderia ser ultrapassada se as ASO fossem estudadas durante todo o ciclo de vida o que 

é de difícil concretização num estudo de doutoramento, tanto em termos de recursos 

visto que é um trabalho individual, como de um ponto de vista prático, devido, por 

exemplo, aos prazos que é necessário cumprir. 

5. Sugestões para o prosseguimento da investigação  

Quando se discutiram as limitações deste estudo no ponto anterior, foram já 

identificadas algumas oportunidades para futuras pesquisas.  

A primeira oportunidade para futuras pesquisas poderia passar pela comparação entre 

dois grupos de ASO com e sem apoio direto de subsídios públicos de forma a aumentar 

o conhecimento sobre os efeitos deste tipo de mecanismo de apoio. 

A segunda sugestão aponta para a importância de estudos longitudinais como um passo 

importante para aprofundar a dinâmica de sobrevivência e desempenho de longo prazo 

das ASO e avaliar se os resultados deste estudo são confirmados num cenário 

longitudinal, onde ASO são seguidas desde antes da sua constituição legal até que um 

dos possíveis "endpoints" (falha, fusão, aquisição...).  
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A terceira oportunidade para pesquisas futuras relaciona-se com a dimensão capital 

humano. Apesar de vários estudos terem abordado o tema, a dinâmica das equipas de 

fundadores das ASO e a sua evolução ao longo do ciclo de vida desempenham um papel 

importante, mas a investigação sobre este ponto de vista é ainda escassa. Alguns estudos 

exploratórios têm abordado esta questão com foco nas equipas de gestão de topo 

(Vanaelst et al., 2006) ou equipas de gestão de topo e fundadores (Clarysse & Moray, 

2004), no entanto, um estudo de sentido mais amplo que incluísse fundadores, equipas 

de gestão e eventualmente conselhos consultivos poderia acrescentar novas perspetivas 

sobre a relevância da interação entre educação e experiência de trabalho prévia, ou a 

dinâmica da equipa de gestão ao longo do tempo. 

Um terceiro tópico para futuras pesquisas concentra-se nos apoios antes e após a 

constituição legal da ASO. Por exemplo, o plano de negócios tem revelado uma 

influência muito limitada no desempenho das ASO. No entanto, alguns estudos têm 

constatado que quando é devidamente utilizado, pode ter utilidade ao permitirem avaliar 

a viabilidade de uma ideia de negócio, antes da constituição legal da ASO. Pesquisas 

futuras poderiam, assim, investigar se as ideias menos viáveis são de fato filtradas antes 

da criação formal das ASO e qual o papel dos planos de negócios neste processo de 

seleção. Neste caso uma das questões que se pode colocar será a de saber se alguns dos 

componentes do plano de negócios (p.e. avaliação preliminar do mercado, da 

concorrência, o plano de operações ou o volume de produção) são ou não importantes e 

se a sua transformação num documento escrito, formal e muito elaborado é ou não útil. 

Outra linha de investigação poderia passar pela comparação do desempenho de ASO 

com e sem plano de negócios ou a comparação entre os resultados previstos nos planos 

de negócio e os resultados alcançados pelas ASO.  

Outra sugestão para futuras pesquisas relaciona-se com os apoios não financeiros 

disponibilizados pelas universidades, nomeadamente o apoio à incubação. Os resultados 

deste estudo apontam para a influência insignificante deste tipo de mecanismo de apoio. 

Mais pesquisas poderão aprofundar os tipos de apoio que são benéficos a longo prazo 

para o desenvolvimento das ASO. Dado o crescente esforço das universidades para 

fomentar e apoiar a criação e desenvolvimento de ASO, a pesquisa poderia ajudar não 

apenas a perceber quais os mecanismos de apoio mais adequados, mas também quais os 

modelos mais eficiente e eficazes da sua aplicação na prática.  

A última sugestão é de natureza mais geral e prende-se com a abordagem metodológica 

deste estudo. Como explicitado anteriormente a abordagem adotada estuda os efeitos 

individuais de um conjunto alargado de fatores, que consideramos importantes no 

desenvolvimento e desempenho das ASO. No entanto, outras abordagens podem ser 

adotadas em pesquisas futuras, nomeadamente o design de modelos de análise 

integrados onde os fatores que têm influência no desempenho das ASO possam interagir 

entre si. Pesquisas futuras poderiam refletir sobre estes resultados, analisando se os 

efeitos significativos das variáveis encontradas neste estudo são mediados por outras 

variáveis, permitindo às diferentes partes interessadas terem uma visão sobre os fatores 

com algum valor preditivo sobre o desempenho das ASO.  
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Anexo I - Questionário 

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EM GESTÃO 
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Apresentação: Este questionário é da autoria de Fernando Valente, e realiza-se no 

âmbito do Programa de doutoramento em Gestão (PDG) – ISEG/UTL, sob orientação 

do Prof. Doutor Manuel Laranja do ISEG/UTL e co-orientação do Prof. Doutor Pedro 

Dominguinhos do Instituto Politécnico de Setúbal, tendo sido criado em 2 de Janeiro de 

2013 com vista a ser aplicado a Spin-off académicos (ASO – Academic Spin-off)). 

Pretende-se a obtenção das respostas até ao dia 15 de Fevereiro de 2013. 

Objetivos: O objetivo central da tese é o de avaliar o contributo dos programas públicos 

de apoio para a melhoria do desempenho das ASO, por um lado, e a adequabilidade dos 

mecanismo e instrumentos desses programas ao desenvolvimento das mesmas, por 

outro.  

Público-alvo: Empresas beneficiárias de programas de apoio público.  

Política de Privacidade: Os dados obtidos neste questionário serão usados de forma 

anónima (sem identificar ou associar resposta e respondente). Os dados destinam-se 

exclusivamente a fins académicos e não serão partilhados ou usados fora desse âmbito. 

Confidencialidade – Os dados obtidos serão mantidas confidenciais O tratamento de 

dados será feito de forma agregada sem nunca identificar casos em particular. 

Estrutura do questionário: O questionário está dividido em cinco secções: (A) 

Caracterização da empresa; (B) Recursos; (C) Equipa de fundadores; (D) Apoios não 

financeiros. 

O tempo necessário para responder às perguntas deverá ser de aproximadamente 35 

minutos.  

Não há respostas certas ou erradas. O importante é o caso específico da sua empresa. 

Selecione, por favor, a melhor opção que em sua opinião representa o caso da sua 

empresa 

Agradeço desde já todo o tempo e atenção dispensada, com Votos de Bons Negócios 

Contactos: 

 Caso tenha alguma dúvida ou se se desejar mais informações acerca deste questionário, por 

favor, não hesite em contactar-me: 

Fernando Manel Valente 

Instituto Politécnico de Setúbal: email  - fernando.velente@estsetubal.ips.pt 

Escola Superior de Tecnologia de Setúbal: telefone – 265 790 000 

Fernando Valente: telemóvel 966 28 9 629; telefone fixo 214 924 98; Skype 

fernando.manuel.valente            

 

 

 

mailto:fernando.velente@estsetubal.ips.pt
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Definições prévias: 

Fundador – promotor individual que participa no capital social desde a fundação e que faz 

parte da equipa que cria a empresa. 

NEBT – Iniciativas empresariais independentes, criadas há menos de 6 anos por uma equipa de 

fundadores com elevadas qualificações académicas em ciências e engenharias, frequentemente 

ao nível de doutoramento, envolvidas no desenvolvimento de aplicações inovadoras com base 

em know-how científico e tecnológico, com intuito de exploração comercial.  

ASO - Novas empresas independentes, cujos produtos ou serviços são baseados em 

conhecimento científico/técnico, com menos de 8 anos de idade, criadas por estudantes de 

graduação e pós-graduação do ensino superior, investigadores e professores com o objetivo de 

explorar comercialmente o conhecimento, tecnologia ou resultados de investigação 

desenvolvidos pelos próprios na sua atividade de investigação na universidade, financiada por 

fundos públicos. 

SCTN – Conjunto dos recursos humanos, financeiros, institucionais e de informação, projetos e 

atividades organizados para a produção científica e tecnológica e a endogeneização de 

conhecimento, invenção e inovação de base científica, transferência e fomento da aplicação de 

conhecimentos novos, divulgação da ciência e promoção da cultura científica, a fim de se 

alcançarem os objetivos do desenvolvimento científico, económico, cultural e social.  

Pré-arranque – Inclui o período anterior à criação formal (constituição jurídica) da empresa.  

Arranque – Inclui o período entre a criação formal da empresa e o fim do período de apoio do 

programa NEOTEC. 

Pós-arranque - Inclui o período entre o fim do período de apoio do programa NEOTEC e a 

atualidade. 
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A – CARACTERIZAÇÃO GERAL DA EMPRESA 

1. Informação Geral 

 
Data de preenchimento  

Empresa  

Respondente  

Função do respondente  

Email  

Ano da constituição da empresa  

Data de início de atividade  

Principal mercado de aplicação  

Área tecnológica  

 

2. Forma jurídica: (Por favor escolha *apenas* uma das opções seguintes, assinalando-a com um X) 
 

No arranque* Em 2012 

Sociedade em nome individual   

Sociedade por quotas    

Sociedade anónima    

Outra? Qual?   

*Corresponde ao momento de criação formal da empresa. 

 

3. Quem detém a maioria do capital da sua empresa?   

 
No arranque  
Em 2012  

 

4. Indicadores económico-financeiros (103 euros) 

 
Indicadores  

 
2010 

2011 2012 

Vendas Totais (103 euros)    

Receitas totais (103 euros)    

Ativo total (103 euros)    

ROI (%)    

 

5. Qual o número de trabalhadores nos últimos três anos? (número) 

 
 2010 2011 2012 

Total de trabalhadores    

 

6. Qual a qualificação académica dos trabalhadores? (número) 

 
Formação académica Número 

Formação não superior  

Bacharelato, Licenciatura  

Mestrado  

Doutoramento  

Pós doutoramento  

 

7. Qual o peso percentual na faturação da empresa dos produtos lançados nos últimos 2 

anos? …               % 
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B - RECURSOS  

B1 – RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 

8. Por favor, indique qual a principal fonte da tecnologia que deu origem à empresa 

 
Itens  

Desenvolvida pelos fundadores na elaboração trabalhos académicos (projetos finais de 

licenciatura, teses de mestrado, teses de doutoramento…) 

 

Desenvolvida pelos fundadores com base em projetos de I&D com subsídios públicos na 

universidade de origem  

 

Licenciada à instituição de origem  

Outra. Qual?  

 

9. Indique, por favor, uma estimativa da percentagem média de vendas que na sua 

empresa foram alocadas a I&D nos últimos três anos?              % 

 

10. Por favor, indique o quanto concorda ou discorda com as seguintes afirmações. 
(1=discordo totalmente; 2=discordo pouco; 3= nem concordo nem discordo; 4=concordo muito; 5 concordo 

totalmente) 

 
Itens 1 2 3 4 5 

A proteção da propriedade intelectual contribui para o prestígio da empresa      

A proteção da propriedade intelectual é um ativo valioso na negociação com 

parceiros externos 

     

A nossa empresa considera importante ter acordos com a universidade para o 

desenvolvimento tecnológico 

     

A proteção da propriedade intelectual são uma forma da empresa se proteger da 

concorrência 

     

Um dos aspetos fundamentais na relação com a universidade é o 

desenvolvimento de projetos comuns 

     

A proteção da propriedade intelectual dá origem a produtos inovadores      

A novidade da tecnologia é um fator competitivo de diferenciação face à 

concorrência 

     

A proteção da propriedade intelectual facilita a angariação de capital de risco      

A relação com os professores e investigadores é muito importante para a nossa 

empresa 

     

A nossa empresa considera a atualização tecnológica permanente um ativo 

fundamental  

     

O acesso aos laboratórios da universidade é um recurso fundamental para o 

desenvolvimento tecnológico da nossa empresa 

     

A nossa empresa considera importante a existência de acordos formais com a 

universidade  

     

O acesso a estagiários com origem na universidade é importante para a nossa 

empresa 

     

A posse de equipamentos de investigação próprios é importante para a nossa 

empresa 

     

O investimento em investigação é crucial para o desenvolvimento tecnológico da 

nossa empresa 

     

 

11. A empresa tem patentes concedidas? (Assinale com X) 

Sim … 

Não … 

12. Se sim, quantas? …            (nº) 
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13. Como classifica a tecnologia que deu origem à empresa quanto ao grau de novidade 

face às atuais tecnologias no sector de atividade em que a empresa opera? (1=Já 

existente; 2= pouca inovadora; 3=inovadora; 4= muito inovadora; 5= totalmente nova) 

 
 1 2 3 4 5 6 

Grau de novidade da tecnologia       

 

B2 – RECURSOS FINANCEIROS 
 

14. Indique, pf, qual a importância que atribui às fontes de financiamento assinaladas 

no quadro abaixo, no processo de criação da empresa? (1=sem importância; 2=pouco 

importante; 3= importante; 4=muito importante; 5 fundamental) 

Fontes de financiamento 1 2 3 4 5 

Recursos próprios dos promotores individuais       

Empréstimo de familiares ou amigos      

Subsídios públicos à criação de empresas       

Business angels       

Empréstimo bancário      

Capital de risco      

Cientes/fornecedores      

Participação de outras empresas       

Contribuição financeira da instituição de origem       

Outras      
 

15. Indique, pf, das fontes de financiamento assinaladas no quadro abaixo quais as 

utilizadas pela da empresa na fase de pré-arranque da empresa e qual o montante 

desse financiamento?  
Fontes de financiamento Sim Não Valor 

Recursos próprios dos promotores individuais     

Empréstimo de familiares ou amigos     

Participação em concursos de ideias    

Subsídios públicos à criação de empresas     

Business angels     

Empréstimo bancário     

Capital de risco    

Cientes/fornecedores     

Participação de outras empresas    

Contribuição financeira da instituição de origem    

Outras    

 

16. Indique, pf, das fontes de financiamento assinaladas no quadro abaixo quais as 

utilizadas pela da empresa na fase de pós-arranque e desenvolvimento da empresa e 

qual o montante desse financiamento?  
Fontes de financiamento Sim Não Valor 

Recursos próprios dos promotores individuais     

Empréstimo de familiares ou amigos    

Subsídios públicos    

Business angels    

Empréstimo bancário    

Capital de risco    

Cientes/fornecedores    

Participação de outras empresas     

Participação da instituição de origem     

Outras    
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C – A EQUIPA DE FUNDADORES  
 

17. Qual o número de fundadores individuais? (promotor individual que participa no capital social 

desde a fundação e que faz parte da equipa que cria a empresa) … 

 

18. Qual a área de conhecimento principal da formação académica dos fundadores*? (Por 

favor escolha *apenas* uma das opções seguintes, assinalando-a com um X) 

 

Áreas de formação 
Fundadores individuais 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

Ciências Naturais          

Engenharia e tecnologias          

Ciências médicas          

Ciências agrárias          

Ciências Sociais          

Economia e Gestão          

Humanidades          

Ciências exatas          

Outra. Qual?  

* Na data de constituição da empresa 

 

19. Qual a qualificação académica dos fundadores no arranque da empresa*? (Assinale 

com um X) 

 

Fundadores Não Sup Bach/Lic Mest Dout Pos-Doc 

F1      

F2      

F3      

F4      

F5      

F6      

F7      

F8      

F9      

* Na data de constituição da empresa 
 

20. Qual a experiência profissional de cada um dos fundadores na data de constituição 

da empresa (preencha as caixas de acordo com as indicações, pf. NA= não aplicável;) 
(Assinale com um X) 

 

Experiência profissional 
Fundadores individuais 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

Sem experiência prévia (assinale com um X)          

Experiência técnica (nº de anos) *          

Experiência de gestão (nº de anos)          

Experiência comercial (nº de anos)          

Experiência na mesma área de negócio (nº de anos)          

Experiência empreendedora (nº de empresas criadas) **          
*Em meio académico ou empresarial; * Fundador ou Cofundador de outras empresas. 

 

21. A equipa sofreu alterações ao longo do ciclo de vida?  

Sim … 

Não … 

 

22. Se sim, quais as razões dessas alterações? 



Spin-offs Académicas em Portugal 

 

212 
 
 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

23. Qual o número de horas de formação da formação em negócios proporcionada pelos 

programas de apoio público no desenvolvimento da empresa?  
 

Área de formação N.º horas 

Na área do empreendedorismo e criação de empresas (modelo e plano de negócios)  

Na área de desenvolvimento e comercialização de novos produtos  

Na área da gestão financeira  

Na área da gestão da PI  

Na área de internacionalização  

Na área Jurídica  

Na área do da gestão geral (estratégia)  
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D - APOIOS NÃO FINANCEIROS  
 

24. Qual a importância relativa de cada um dos seguintes fatores no desenvolvimento da 

ideia que deu origem à empresa? (1=sem importância; 2=pouco importante; 3= importante; 4=muito 

importante; 5 fundamental)  
 

Itens 1 2 3 4 5 

Conhecimentos e competências dos promotores      

Experiência profissional anterior      

Oportunidade de transferência de tecnologia      

Apoios públicos à criação de empresas      

Relações formais ou informais com a universidade      

Relações com potenciais clientes      

Relações com centros de apoio à criação de empresas e/ou incubadoras      

Outro: qual?      

 

25. Classifique a importância dos problemas abaixo identificados no processo de criação 

e desenvolvimento da empresa (NA= não aplicável; 1=sem importância; 2=pouco importante; 3= 

importante; 4=muito importante; 5 fundamental) 

                                                                                                                     (Assinale com X) 

Tipo de problemas  

 

Importância dos 

problemas 
1 2 3 4 5 

Falta de maturidade dos produtos/serviços da empresa      

Modelo de negócio desajustado à realidade do mercado      

Plano de negócio pouco desenvolvido      

Produto serviço demasiado inovador para o seu tempo      

Dificuldades de recrutamento de recursos humanos especializados      

Conflitos entre os sócios       

Problemas de mercado       

Problemas de financiamento       

Problemas tecnológicos       

Problemas com estruturas de apoio      

Problemas de organização interna      

Falta de competências de gestão      

Outros? Quais?      

 

26. Em sua opinião como classifica os apoios institucionais disponibilizados pelas diferentes 

entidades públicas no processo de criação de ASO, nomeadamente pela universidade de 

origem? (1=sem importância; 2=pouco importante; 3= importante; 4=muito importante; 5 

fundamental) 

(Assinale com um X) 

Apoios prestados 

 
1 2 3 4 5 

Apoio no acesso a instalações físicas      

Apoio no acesso a redes      

Apoio na celebração de contratos de Transferência de Tecnologia      

Apoio no acesso a capital humano especializado      

Apoio no desenvolvimento de competências pessoais      

Apoio no aceso a recursos financeiros, (capital risco, BA, Banca…)      

Apoio ao registo de Propriedade Intelectual      

Apoio à internacionalização      

Acompanhamento dos promotores nos primeiros anos de vida do negócio      

Aconselhamento especializado em áreas de gestão      

Apoio na candidatura a projetos de financiamento públicos      

Apoio à entrada no mercado (primeiras vendas)      
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Apoio à constituição formal da empresa      

Apoio nas áreas de contabilidade e fiscalidade      

Apoio ao plano de operações e investimentos      

Apoio na elaboração do plano de negócio      

Apoio a estudos de mercado      

Apoio ao estudo de viabilidade económica e financeira      

Apoio a esforço de I&DT      

Apoio na aquisição de material de apoio para I&D      

Apoio na geração de conceito de produto (proof of concept)      

 

27. A sua empresa teve apoio de incubação? (assinale com X) 

Sim … 

Não … 

* Inclui necessariamente apoio de instalações físicas 

 

28.  Caso a sua empresa tenha um plano de negócios formalizado, esse plano sofreu 

mudanças durante a fase de implementação? 

Sim … 

Não … 

 

29. Classifique o grau de profundidade dessas alterações reportando-se aos 3 primeiros 

anos de atividade? (1=Muito pouco profundas; 2=pouco profundas; 3= razoavelmente profundas; 

4=bastante profundas; 5 muito profundas). 

 
1 2 3 4 5 

     
 

30. Qual a importância dos apoios públicos no desenvolvimento da sua empresa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

31. Em sua opinião deveria haver programas específicos para a ASO de base 

tecnológica? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

32. Se sim, que diferenças deveriam ter estes programas relativamente aos de natureza 

genérica?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

O questionário está terminado. 

Muito obrigado pela sua colaboração 
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Anexo II - Guião de entrevista e correspondência trocada com ASO 

participantes 

1. Guião de entrevista  

Tópicos de Introdução: 

 O meu nome é Fernando Valente; 

 Sou docente no Instituto Politécnico de Setúbal a desenvolver a tese de Doutoramento 

em Gestão no ISEG; 

 Objeto de estudo: empresas spin-offs académicas em Portugal; 

 Objetivo: entender os fatores que influenciam o desempenho de empresas de spin-off 

académicas 

 Para responder a estes objetivos, elaborou-se o questionário que lhe enviei por email 

há alguns dias a esta parte; 

 A duração prevista para preenchimento do questionário é de cerca de 30 minutos; 

 Duração total prevista da reunião: entre 45 e 90 minutos. 

 Peço-lhe agora o favor de responder ao mesmo, identificado todas as situações em que o 

mesmo não seja claro ou lhe suscita alguma dúvida. Nas situações em que não tenha a 

informação acessível combinaremos no final a forma de a recolher; 

Encerramento 

 A entrevista terminou; 

 Agradecimento da participação; 

 Valorização da contribuição; 

 Informação sobre o envio dos resultados finais do estudo. 

2. Primeiro email enviado, após telefonema para a empresa a explicar o que se 

pretendia 

Exmo(a). Sr(a). {Primeiro e último nome}, 

O meu nome é Fernando Valente, sou docente no Instituto Politécnico de Setúbal e doutorando 

em Gestão no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, 

tendo como orientador do meu trabalho o Professor Dr. Manuel Laranja (ISEG-UTL) e como 

coorientador o Professor Dr. Pedro Dominguinhos (ESCE-IPS). 

Estou neste momento a desenvolver a minha tese de doutoramento, sobre spin-offs académicas 

em Portugal tendo como objeto de estudo as empresas criadas a partir de conhecimento gerado 

nas universidades com menos de 8 anos de idade 

Desde há alguns anos a esta parte que me interessam as questões em torno do 

empreendedorismo e da inovação, tendo coordenado o projeto OTIC-IPS, no IPS entre 2006 e 

201o, apresentado algumas comunicações e redigido alguns artigos sobre este tema. 

Neste momento, enquanto doutorando, debruço-me mais uma vez sobre o empreendedorismo, 

neste caso, muito particularmente no que conduz à criação de spin-offs académicas. Duas das 

dimensões que procuro explorar na minha tese de doutoramento são o contributo dos programas 

públicos de apoio para a melhoria do desempenho das spin-offs académicas, por um lado, e a 

adequabilidade dos mecanismo e instrumentos desses programas ao desenvolvimento das 

mesmas, por outro.  

Em termos empíricos, o levantamento de informação será em parte efetuado através de um 

questionário /entrevista que envio em anexo. 
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O questionário/entrevista deve ser preenchido através de preferência, por um dos fundadores 

que conheça bem toda a história da empresa devendo ser indicada qual a função ocupada por 

quem o preencheu.  

Nesse sentido, pedia a vossa colaboração para o seu preenchimento. Sendo um 

questionário/entrevista, a ideia de partida é que esse preenchimento possa vir a ser 

efetuado numa sessão presencial, telefónica, via skype ou qualquer outra em que se possa 

garantir algum tipo de interação. Pretende-se através desta metodologia dissipar quaisquer 

dúvidas que possam surgir, aprofundar alguns pontos do questionário e, concomitantemente 

tomar-lhe o mínimo de tempo possível. Nos testes já efetuados esta entrevista não deverá 

demorar mais do que 60 minutos.  

Disponibilizo-me para o esclarecimento de dúvidas sobre os objetivos ou o questionário 

através dos meus contactos pessoais:  

E-mail - fernando.valente@estsetubal.ips.pt; Telemóvel: 96 628 96 29; Telefone fixo: 265 790 

000 (trabalho); 214 924 987 (residência).  

Ficam garantidos desde já o seu anonimato e confidencialidade dos dados recolhidos.  

O sucesso deste estudo depende da vossa colaboração.  

Antecipadamente grato pela atenção e na esperança de uma resposta pronta da vossa parte, Com 

os melhores cumprimentos, 

Fernando Manuel Valente 

3. Segundo email enviado a solicitar marcação de entrevista 

Exmo(a). Sr(a). {Primeiro e último nome}, 

Chamo-me Fernando Valente, sou docente no Instituto Politécnico de Setúbal e estou a realizar 

a minha tese de doutoramento no ISEG-UTL. O trabalho empírico incide sobre spin-offs 

académicas em Portugal a [nome da empresa]……é uma delas. Sendo uma das empresas bem-

sucedidas com origem na universidade, é com muito empenho que solicito uma entrevista para 

recolha de dados que me permitam compreender os fatores que podem influenciar o seu 

desempenho e perceber se as políticas públicas incidem sobre esses fatores. Sei as limitações de 

agenda e a pressão quotidiana a que um CEO está sujeito. Prometo-lhe desde já que não 

ultrapassarei os 45 minutos (média de tempo comprovado pelas 20 entrevistas já realizadas até 

este momento) 

O ideal seria fazer uma sessão telefónica ou skype, quando fosse possível para si.  

Com a expectativa de uma resposta positiva fico a aguardar o seu feedback. 

Com os meus cumprimentos 

Fernando Valente 

(tlm: 966 289 629; telefone trabalho: 265 790 000; telefone casa: 214 924 987) 

4. Terceiro email (de insistência) enviado a solicitar marcação de entrevista 

Exmo(a). Sr(a). {Primeiro e último nome}, 

Não tendo ainda obtido resposta ao email abaixo e receando que a essa mensagem possa não ter 

sido entregue, mais uma vez lhe solicito cerca de 45 minutos do seu tempo para a realização da 

entrevista (presencial, telefónica ou skype) que lhe tinha pedido. Tenho consciência de que a 

minha insistência pode ser interpretada como abusiva, mas a recolha de dados é imprescindível 

para que possa terminar a minha tese de doutoramento onde já tenho investidos 3 anos de 

trabalho. Acresce que sendo docente do ensino politécnico, a obtenção do grau de doutor é para 

mailto:fernando.valente@estsetubal.ips.pt
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mim uma obrigatoriedade, sem o qual é o meu próprio posto de trabalho que está 

comprometido. 

Face a estas circunstâncias, espero tê-lo sensibilizado para  o melindre da situação que envolve 

esta minha insistência. 

Com os meus cumprimentos, aguardo o seu feedback. 

Fernando Valente  

(tlm: 966 289 629; telefone trabalho: 265 790 000; telefone casa: 214 924 987) 
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Anexo III – Programas públicos de apoio à criação e desenvolvimento 

de novas empresas de base tecnológica 

1. Programa NEOTEC Portugal - descrição e caracterização  

O programa foi concebido e acompanhado pela UMIC – Agência para a Sociedade do 

Conhecimento, IP
20

, financiado pela UMIC e pelo Programa Operacional Sociedade do 

Conhecimento, e executado pela Adi – Agência de Inovação
21

.  

O programa NEOTEC foi lançado em 2005 tendo o período de apresentação de 

candidaturas decorrido entre 22 de Fevereiro de 2005 a 31 de Outubro de 2006, apoiado 

através da Medida 7.2 «I&D e Iniciativa Empresariais na Área das TIC», integrada no 

eixo prioritário 7, «Inovação Integrada em TIC», do Programa Operacional Sociedade 

do Conhecimento (POS_Conhecimento), do 3º Quadro Comunitário de Apoio.  

O objetivo central do programa foi o apoio à criação de empresas de base tecnológica 

com potencial de crescimento, focado especialmente nos estudantes e investigadores do 

ensino superior. 

De acordo com o documento de lançamento do programa “Enquadramento de 

Candidaturas à Iniciativa NEOTEC”,
22

 o programa visava suprir uma lacuna de 

financiamento no processo criação de Novas Empresa de Base Tecnológica com 

elevado potencial de crescimento e contribuir para: (1) “a constituição de novas 

empresas de base tecnológica com elevado potencial de crescimento, abrangendo as 

diferentes fases deste processo, desde a identificação do potencial de mercado das 

tecnologias envolvidas até à fase inicial de operacionalização e comercialização de 

resultados”; (2) “a mudança de atitude dos atores do Sistema Científico Nacional, 

induzindo-os a incorporar nas suas atividades regulares o desenvolvimento e a aplicação 

de métodos para a valorização do conhecimento que geram”.  

Assim, a “Iniciativa NEOTEC”, denominação dada ao programa, tinha por finalidade 

em termos genéricos, facilitar a transferência de conhecimento das instituições do 

Sistema Científico Nacional para o mercado, transformando o potencial de ideias 

criadas no mesmo em inovação, e que deveria traduzir-se em novos produtos, processos 

ou serviços com valor no mercado, comercializados através da criação de novas 

empresas. Visava ainda e principalmente suprir uma lacuna de financiamento no 

processo de criação deste tipo de empresas, ou seja, preencher uma falha de mercado 

com instrumentos muito centrados na perspetiva neoclássica. 

No que se refere aos destinatários, o programa dirigia-se aos seguintes grupos: 

 Estudantes de graduação e pós-graduação do ensino superior, com inscrição em 

vigor, ou com última inscrição válida com antiguidade não superior a 3 anos; 

 Investigadores pertencentes a instituições do Sistema Científico Nacional; 

 Programas realizados por instituições do Sistema Científico e de 

Empreendedorismo Nacional que visassem a valorização do conhecimento nelas 

gerado. 

                                                           
20

 Disponível em: http://www.umic.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=2956&Itemid=397 
21

 Disponível em: http://www.adi.pt/novasempresas/index.aspx?ID=1 
22

 Disponível em: http://www.umic.pt/images/stories/NEOTEC/NEOTECenquadramentocandidatura.pdf 

http://www.umic.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=2956&
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A “Iniciativa NEOTEC” contemplava, assim, duas linhas de apoio. Uma linha dirigida a 

equipas promotoras de iniciativas empresariais desde que constituídas por estudantes e 

investigadores do ensino superior e a outra dirigida a entidades do Sistema Científico e 

de Empreendedorismo Nacional que visassem a valorização do conhecimento nelas 

gerado.  

Esta segunda linha denominada VPE - Valorização do Potencial Empreendedor tinha 

por objetivo criar junto das instituições científicas e tecnológicas a perceção da criação 

de novas empresas como uma forma de valorizar os resultados das atividades de I&D. 

Financiava durante dois anos atividades ou estruturas que apoiassem a criação de novas 

empresas de base tecnológica, fomentassem o empreendedorismo e estimulassem a 

formação de futuros empreendedores.  

Não sendo esta linha objeto deste estudo apresentam-se, mesmo assim, de forma 

sintética na tabela 1, as entidades criadas com base no programa NEOTEC, o 

financiamento recebido e os projetos apoiados pelas mesmas.  

Tabela 53 - Entidades VPE criadas com o apoio do programa NEOTEC 

Nome da 

VPE 
Parceria 

Projet

os 

subm

etidos 

(nº) 

Empres

as 

sobrevi

ventes 

(nº) 

Apoio 

recebido 

(€) 

Ano 

Valor 

médio 

por 

projeto 

apoiado 

(€) 

Valor 

médio 

por 

empresa 

criada 

(€) 

 MENTOR  

ASSOCIAÇÃO 

CIDEB; UCP; 

ANJE  

14 7 76.704 2007 5.479 10.958 

COHITEC.N

ORTE@EG

P  

EGP; COTEC; 

AURN  
5 1 99.996 2007 19.999 99.997 

VPE@UL  ICAT  4 1 67.350 2006 16.838 67.350 

Leiria Oeste 

NEOTEC 

IPL; 

Incubadora D. 

Dinis  

80 4 70.148 2006 877 17.537 

PROTECH2  IPN; FCTUC  27 18 75.000 2006 2.778 4.167 

ISQ Explorer   
ISQ; ISQ 

Capital  
5 1 74.208 2007 14.842 74.208 

VECTOR_E  IST 13 5 100.000 2006 7.692 16.667 

MENTOR-

TEC  

 SOGIST; EGP; 

ISQ; SOGIST  
10 5 93.607 2006 9.361 13.373 

ASAS    SpinValor  9 3 73.346 2006 8.150 24.449 

CEBT    
UC; CEC; UA; 

UBI  
5 2 16.512 2007 3.302 8.256 

 ALGARVE 

CRIATECH   

 UAlg; 

ANJE;NERA 
47 3 74.845 2006 1.592 24.948 

 COHITEC    UNL; COTEC 8 1 100.000 2006 12.500 100.000 

Total de 

projetos 
  227 51 921.719 

 
4.060 17.069 

N.º de VPE 12 
    

877 100.000 

N.º de 

entidades 
22 

    
19.999 4.167 

 Fonte: Elaboração própria com base no relatório ADI (Principais ações desenvolvidas pela Agência de 

Inovação em 2005 – 2009. Acedido em: http://www.adi.pt/docs/des_tecn_ino_base_cient.pdf em 30 de 

Julho de 2013) 

http://www.adi.pt/docs/des_tecn_ino_base_cient.pdf
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Do quadro constam as 12 VPE aprovadas, com os seus principais resultados. Permitiu 

constituir uma rede de entidades de apoio à criação de empresas de base tecnológica à 

escala nacional: Algarve, Minho, Coimbra, Aveiro, Covilhã, Porto, Leiria e Lisboa. 

Constata-se que foram constituídas predominantemente em torno dos principais polos 

do ensino superior, contando com a participação de outras entidades com experiência no 

apoio à criação deste tipo de empresas. As doze VPE agregaram vinte e duas entidades 

diferentes sendo que doze eram Instituições do Ensino Superior (IES) e as restantes 

ligadas a incubadoras, serviços de consultoria ou apoio ao empreendedorismo. No que 

se refere à participação da IES, entidades a quem o programa se dirigia prioritariamente, 

regista-se a participação de nove universidades públicas, uma universidade privada e 

apenas um instituto politécnico. Pese embora uma equilibrada distribuição geográfica é 

de relevar a ausência de participação de algumas universidades públicas, nomeadamente 

das regiões autónomas e do interior (Universidade da Madeira e dos Açores, UTAD e 

UÉvora), do ISCTE-IUL, de quase todas as universidades privadas (exceção UCP) e 

também de quase todos os institutos superiores politécnicos, com exceção do Instituto 

Politécnico de Leiria. 

No que se refere à submissão de candidaturas por cada VPE, observa-se uma grande 

dispersão de valores que vão desde entidades com 80 projetos submetidos (Instituto 

Politécnico de Leiria) até apenas 4 projetos (ICAT - Instituto de Ciência Aplicada e 

Tecnologia). De salientar que este diferencial em termos dos projetos submetidos não 

tem uma correspondência direta com o número de empresas criadas. Com efeito ao 

passo que o Instituto Politécnico de Leiria com 80 candidaturas submetidas teve apenas 

4 empresas criadas, (5%), o Instituto Pedro Nunes em 27 candidaturas teve 18 empresas 

criadas (67%). Esta disparidade pode estar associada maioritariamente a dois fatores: 

em primeiro lugar, ao não clarificar o conceito de NEBT, pode ter conduzido à 

aplicação de critérios diferentes, tanto no que concerne ao plano de divulgação de cada 

entidade como no que se refere à aceitação e primeira validação de candidaturas. Esta 

disparidade de critérios, fruto da ausência de uma definição do conceito, foi bem 

identificada na revisão de literatura como um dos problemas recorrentes nos estudos 

sobre NEBT. Em segundo lugar, a discrepância registada pode estar associada ao 

diferencial de experiência na capacidade de conversão de projetos empreendedores em 

empresas sustentáveis das entidades participantes. 

Quanto aos apoios recebidos (máximo atribuível de 100.000 euros) para a realização das 

tarefas previstas variaram num intervalo de 16.512 euros a 100.000 euros. Em termos 

do apoio recebido por empresa criada, os montantes variaram entre os 4.167 euros e os 

100.000 euros, sendo que o valor médio global foi de 17.069 euros. 

Para além dos resultados em termos da criação de empresas o objetivo subjacente era a 

criação de uma rede de entidades com competências e capacidades que permanecessem 

para além do próprio programa. Nesta perspetiva o formulário de candidatura exigia a 

apresentação de uma proposta onde os promotores teriam de apresentar, de forma 

detalhada, o método e os procedimentos subjacentes ao programa em causa, 

identificando as características que o tornavam adequado aos objetivos da iniciativa 

NEOTEC, os elementos da equipa residente encarregada de o efetivar, as parcerias 

externas contempladas no seu âmbito e os resultados esperados do programa, a curto e a 

médio prazo. Os resultados nesta vertente são também interessantes pois, mesmo não 

sendo possível relacionar exclusivamente o programa com a criação de algumas 

estruturas de apoio ao empreendedorismo criadas nessa altura, especialmente nas IES, 

é-lhe reconhecido um papel importante no lançamento das suas bases.  
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No que se refere à segunda linha de apoio dirigida a estudantes e investigadores o 

programa foi dividido em três fases sequenciais mas distintas, com uma duração 

máxima cumulativa de 24 meses, estando associado a cada fase uma etapa do processo 

de criação e desenvolvimento da empresa consoante se discrimina a seguir: 

 Fase 1 – Geração de conceitos de produtos, serviços ou processos com a duração 

máxima de 6 meses que tinha por objetivo apoiar o desenvolvimento de 

conceitos de produtos, serviços ou processos a partir de tecnologias inovadoras e 

a análise da sua potencial aceitação pelo mercado; 

 Fase 2 – Desenvolvimento de um modelo e de um plano de negócio, com a 

duração máxima de 6 meses que consistia na análise da viabilidade técnica, 

económica e financeira do projeto definido na fase 1; 

 Fase 3 – Constituição e arranque da empresa, com a duração máxima de 14 

meses que incluía os procedimentos para a constituição e o arranque da empresa, 

segundo o projeto definido nas fases anteriores.  

As despesas elegíveis foram definidas consoante as atividades previstas em cada uma 

das fases, tendo sido consideradas as seguintes:  

 Fase 1 - Comunicações (Internet, telefones, etc.); deslocações; consultoria 

/estudos de mercado; aquisição de material de apoio; desenvolvimento de 

competências pessoais; outras despesas, relevantes para o projeto, desde que 

devidamente justificadas. 

 Fase 2 - Comunicações (Internet, telefones, etc.); pesquisas (incluindo bases de 

dados, bibliografia, etc.); deslocações; estudos de mercado; aquisição de 

material de apoio; desenvolvimento de competências pessoais; despesas 

associadas ao desenvolvimento de um primeiro protótipo; constituição da 

sociedade. 

 Fase 3 - Comunicações (Internet, telefone, etc.); pesquisas (incluindo bases de 

dados, bibliografia, etc.); deslocações; estudos de mercado; aquisição de 

material de apoio; celebração de contratos de transferência de tecnologia; registo 

de propriedade intelectual; renda de espaço para funcionamento da nova 

empresa; comercialização dos produtos ou serviços criados; pagamentos de 

salários dos promotores envolvidos no arranque e operacionalização da empresa; 

outras despesas de investimento relevantes para o plano de negócios. 

Foram excluídas, desde logo, despesas com obras de adaptação e remodelação de 

imóveis, mobiliário para o equipamento informático e viaturas. 

No que se refere ao financiamento, O montante público total disponibilizado foi de 

8.800.000 € (oito milhões e oitocentos mil euros) entre 2004 e 2006 financiados pelo 

Programa Operacional Sociedade do Conhecimento, até um máximo de 100.000 € por 

projeto empresarial, durante não mais de 24 meses, distribuído da seguinte forma: 

 Fase 1: 15.000 € (quinze mil euros); 

 Fase 2: 15.000 € (quinze mil euros); 

 Fase 3: 70.000 € (setenta mil euros). 

No que se refere ao processo de candidatura, o programa preconizava duas situações 

distintas. A primeira contemplava o apoio a projetos de criação e desenvolvimento de 

novas empresas de base tecnológica e materializava-se através do preenchimento de um 
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formulário próprio com requisitos distintos consoante a fase a que se candidatavam, a 

saber: 

 Para a fase 1, a descrição da tecnologia, a identificação dos detentores atuais ou 

futuros da sua propriedade intelectual, a identificação das suas características 

diferenciadoras, das suas aplicações previstas e as suas referências científicas 

mais relevantes bem como a identificação dos promotores do projeto e a 

respetiva caracterização; 

  Para a fase 2, a descrição detalhada do modelo e do plano de negócios, 

enfatizando as características que qualificavam e sustentavam o projeto como 

sendo de elevado potencial de crescimento; a identificação da capacidade de 

gestão do processo de criação e desenvolvimento de empresa bem como a 

identificação de parceiros ou investidores potenciais na empresa a criar; 

 Para a fase 3, a apresentação de um roadmap para o processo de criação e 

desenvolvimento da empresa no qual teriam de ser claramente identificadas as 

principais metas a atingir. 

De realçar que a admissibilidade das propostas às fases 2 e 3 ficavam sempre 

condicionadas ao cumprimento dos objetivos das fases imediatamente anteriores 

permitindo ainda que potenciais investidores acompanhassem o amadurecimento dos 

projetos empresariais. Este faseamento permitiu que a aferição do mérito, pertinência e 

sustentabilidade do projeto empresarial pudesse ter sido feito ao longo do tempo, 

constituindo uma das inovações interessantes deste programa. Este “crivo” era 

considerado particularmente importante na transição entre as fases 2 e 3, em que o 

mérito do projeto teria de ser evidenciado por um bom plano de negócios (sendo fator 

de majoração a existência de carta de interesse de investimento por parte de uma 

entidade especializada de capital de risco). Isto não significa que os promotores 

tivessem que se candidatar às três fases do programa. De facto, poderiam fazê-lo apenas 

às fases 2 e 3 ou apenas à fase 3, desde que demonstrassem que os requisitos das fases 

anteriores estavam devidamente preenchidos. 

O formulário de apresentação de candidaturas incidia principalmente nos seguintes 

aspetos: a inovação da ideia de negócio, a oportunidade da tecnologia; a robustez do 

projeto empresarial; os principais pontos fortes e pontos fracos; o mercado alvo; a 

concorrência; a forma de entrada no mercado; o montante previsional de investimento; o 

impacto económico e social; as potenciais parcerias tecnológicas e de negócio; o 

número de postos de trabalho qualificado a criar; a visibilidade no contexto global e 

regional; o interesse manifestado por potenciais clientes ou parceiros científicos; a 

representação em eventos da especialidade; a propriedade da tecnologia e direitos de 

propriedade intelectual e, finalmente, as competências pessoais dos promotores 

envolvidos.  

No que se refere à avaliação, foram definidos critérios distintos consoante o tipo de 

candidatura. Assim, para os projetos de criação e desenvolvimento de empresas de base 

tecnológica os critérios explicitados nas regras de execução são de carácter muito 

genérico, nomeadamente: base tecnológica e potencial de crescimento; contributo para 

crescimento e o desenvolvimento da região ou do sector nos quais se viessem a inserir; 

na fase 3, o financiamento por parte de entidades privadas era considerado uma mais-

valia importante na avaliação da candidatura. No que se refere à avaliação e execução 

dos programas de valorização do conhecimento de instituições do Sistema Científico 



Spin-offs Académicas em Portugal 

 

224 
 
 

Nacional, cada proposta apresentada era de modo idêntico avaliada por uma equipa 

técnica altamente qualificada, constituída, entre outros, por representantes do sector 

empresarial, académico e científico; seriam privilegiadas propostas que potenciassem a 

criação e o desenvolvimento de empresas de base tecnológica e de elevado potencial de 

crescimento bem como as propostas que correspondessem a um esforço efetivo de 

colaboração entre diferentes instituições do Sistema Científico Nacional. 

Quanto a resultados do programa, atualizados a Março de 2012
23

, foram submetidos 227 

projetos e aprovados, financiados 79 e constituídas 61 empresas. Destas 51 ainda se 

encontram ativas em diferentes estádios de desenvolvimento em abril de 2013.   

Algumas das características das 61 empresas constituídas, eram as seguintes
24

: 

 As equipas de fundadores tinham elevadas qualificações: 448 com graus 

superiores, dos quais 174 Doutorados e 114 Mestres;  

 76% das equipas integravam simultaneamente pessoas com experiência 

académica e sócios com experiência de trabalho em empresas;  

 65% dos novos empreendedores tinham experiência profissional internacional; 

 57% das empresas criadas integravam académicos que tiveram a sua formação 

ou trabalharam em instituições de I&D em países estrangeiros; 

 26% das equipas empreendedoras integram  pessoas com experiência 

empresarial obtida em empresas internacionais; 

 A tecnologia nuclear de 65% de projetos de criação de empresas estava 

protegida, ou estaria em vias de o ser, através de patentes ou copyright; 

 A procura de parcerias para financiamento através da participação no capital 

social de capitais de risco era um objetivo para mais de 50% dos projetos 

empresariais; 

 20% dos projetos empresariais já tinha angariado sócios investidores, e 32% 

tinham sócios empresariais;  

 As previsões de contratações para os cinco anos após a aprovação das 

candidaturas apontavam para a criação de emprego de mais 154 Doutorados, 175 

Mestres e 565 Licenciados. 

Confirma-se o elevado nível de capital humano das equipas promotoras com elevadas 

qualificações académicas, experiência profissional, e experiência internacional, a 

elevada propensão para proteger os direitos de propriedade intelectual, o financiamento 

por capitais de risco, o suporte tecnológico do projeto empresarial (no estado da arte) 

ser essencialmente resultado de valorização de atividades de I&D nas instituições do 

SCTN, bem como a ambição de elevado crescimento e dos mercados-alvo. 

No que se refere à distribuição das iniciativas empresariais aprovadas, empresas criadas 

e empresas sobreviventes, por área tecnológica, localização geográfica e sector de 

atividade, verifica-se uma relativa concentração consoante pode ser verificado nas 

tabelas 2, 3 e 4. 

                                                           
23

 Última actualização que consta do site da UMIC - http://www.umic.pt/index.php?option=com_ 

content&task= view&id=22&Itemid=62, acedido em 26 de Julho de 2013 
24

 Disponível em : http://www.umic.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=62., 

acedido em 17-09-2013. 

http://www.umic.pt/index.php?option=com_
http://www.umic.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=62
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No que se refere à distribuição por área tecnológica, constata-se a predominância das 

áreas das Tecnologias de Informação e Comunicação e das Biotecnologias tanto no que 

respeita a número de projetos aprovados (70% do total), como ao número de empresas 

criadas (71%) como ainda ao número de empresas sobreviventes (72%). No que se 

refere aos respondentes as duas áreas representam 71% do total a que se seguem a 

Eletrónica e Instrumentação e a Automação e Robótica com 7% e 10%, respetivamente.  

Tabela 54 - Distribuição das empresas NEOTEC por área tecnológica 

Área tecnológica 
Nº de projetos 

aprovados 

Nº de empresas 

criadas 

Empresas com 

atividade à data da 

entrevista 

Empresas 

respondentes 

 
va % va % va % va % 

TIC 46 43 34 43 22 43 17 41 

Biotecnologia 29 27 22 28 15 29 13 31 

Materiais 8 8 4 5 1 2 1 2 

Química 5 5 3 4 2 4 2 5 

Eletrónica e Instrumentação 10 9 9 11 5 10 3 7 

Automação e Robótica 4 4 4 5 4 8 4 10 

Civil 2 2 2 3 2 4 2 5 

Mecânica 2 2 1 1 0 0 0 0 

Total 106 100 79 100 51 100 42 100 

Fonte: Elaborado pelo próprio com base em informação recolhida no site da ADI e nos sites das empresas 

Legenda: va – valor absoluto; % percentagem 

Em termos de localização das empresas criadas, sobreviventes e respondentes, constata-

se uma distribuição muito concentrada no eixo Lisboa – Porto incluindo Aveiro e 

Coimbra. Estes quatro polos representam pelo menos 87% do total de empresas tanto no 

que se refere a empresas criadas, com atividade ou respondentes. De salientar que é 

também neste eixo que se concentra a maioria das universidades e outros centros de 

investigação e desenvolvimento. A maioria das empresas localizam-se no Porto, seguida 

por Lisboa, Coimbra e Aveiro. É de estranhar a ausência de empresas da região de 

Braga.  

Tabela 55 - Distribuição das empresas NEOTEC por área geográfica 

Zona 

Geográfica 

Nº de empresas 

criadas 

Empresas com 

atividade à data da 

entrevista 

Empresas 

respondentes 

  va % va % va % 

Aveiro 10 13 5 10 4 10 

Braga 2 3 1 2 0 0 

Coimbra 13 16 8 16 5 12 

Évora 3 4 2 4 1 2 

Faro 4 5 2 4 3 7 

Lisboa 24 30 16 31 13 31 

Porto 23 29 17 33 16 38 

Total 79 100 51 100 42 100 

Fonte: Elaborado pelo próprio com base em informação recolhida no site da ADI e nos sites das empresas 

Legenda: va – valor absoluto; % percentagem 
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No que se refere ao sector de atividade os mais representados são o sector de Software e 

Serviços às Empresas (36%), Saúde e Farmacêutica (19%) e Mar, Agricultura e 

Agroalimentar (19%). Trata-se dos três sectores que onde a presença das áreas das TIC 

e das biotecnologias é mais intensiva. 

Tabela 56 -distribuição das empresas NEOTEC por sector de atividade 

Sector de atividade 
Projetos 

aprovados 

Empresas 

criadas 

Empresas 

sobreviventes 

à data da 

entrevista 

Empresas 

Respondentes 

 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Eletrónica, Instrumentação e Telecom. 2 2 2 3 1 2 0 0 

Energia e Ambiente 7 7 6 8 4 8 3 7 

Madeira, Cortiça e Mobiliário 1 1 0 0 0 0 0 0 

Mar, Agricultura e Agroalimentar  23 22 15 19 9 18 8 19 

Metalurgia e Metalomecânica  3 3 1 1 1 2 1 2 

Minerais não Met. e Construção Civil 4 4 4 5 2 4 2 5 

Química Plásticos 2 2 2 3 1 2 1 2 

Saúde e Farmacêutica 21 20 16 20 12 24 9 21 

Software e Serviços às empresas 38 36 28 35 18 35 15 36 

Têxteis, Vestuário e Calçado 1 1 1 1 0 0 0 0 

Transportes, Defesa e Segurança 2 2 2 3 1 2 1 2 

Outros Serviços 2 2 2 3 2 4 2 5 

 Total 106 100 79 100 51 100 42 100 

Fonte: Elaborado pelo próprio com base em informação recolhida no site da ADI e nos sites das empresas 

Legenda: va – valor absoluto; % percentagem 

A execução de cada projeto seria devidamente acompanhada pela Agência de Inovação 

(Adi), de modo a garantir a sua eficácia e obtenção de resultados em tempo útil. Como 

fatores críticos de sucesso associados ao programa a Adi, em relatório de avaliação 

publicado no seu site
25

, refere a capacidade de identificar o nicho de mercado a que o 

NEOTEC se dirigia, isto é, apoio à criação de negócios que resultassem especificamente 

da valorização de resultados de I&D, a versatilidade do incentivo, que possibilitava 

acomodar realidades distintas, respeitando a estádio de desenvolvimento do projeto 

empresarial e a disciplina para o planeamento dos trabalhos, acompanhando de perto o 

validar dos projetos empresariais fruto da resposta que era necessário dar a cada uma 

das fases do programa.  

Foi ainda considerado como positiva a aquisição de competências na área de 

empreendedorismo, pela Adi, que lhe permitiu a consolidação de ferramentas e 

iniciativas que atuam a montante e a jusante da criação da empresa de base tecnológica, 

umas facilitando a elaboração de planos de negócio, o contacto com potenciais 

investidores e o processo de constituição da empresa, outras facilitando o arranque da 

empresa nomeadamente através do apoio à contratação de recursos humanos 

qualificados, à criação de núcleos de I&DT nas empresas e ao envolvimento em 

projetos de investigação e desenvolvimento e de demonstradores. 

                                                           
25

 Informação disponível em: http://www.adi.pt/docs/des_tecn_ino_base_cient.pdf, acedido 

em 15-03-2013 

http://www.adi.pt/docs/des_tecn_ino_base_cient.pdf
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No que se refere à divulgação de resultados, o principal meio utilizado foram as 

Jornadas de Inovação organizadas na Feira Internacional de Lisboa (FIL) com o triplo 

objetivo de divulgar resultados da I&D, apoiar a valorização económica dos resultados e 

dinamizar parcerias e o estabelecimento de sinergias entre empresários, investigadores e 

investidores. Para apoiar a valorização económica dos resultados foram ainda 

organizadas sessões de apresentação dos resultados e apresentação de novas empresas 

de base tecnológica.  

Outros programas de apoio ao empreendedorismo em Portugal 

Na década de 80, com o declínio da industrialização e a cada vez maior abertura da 

economia portuguesa ao exterior fruto da adesão de Portugal ao mercado único europeu, 

as estruturas empresariais e os fatores competitivos associados sofreram um forte 

impacto. A emergência de fenómenos de terciarização económica e o desenvolvimento 

industrial, associados ao aparecimento de políticas governamentais assentes em lógicas 

comunitárias de apoio ao desenvolvimento local e regional, consagrou a importância da 

criação de novas empresas enquanto estratégia de renovação do tecido empresarial e de 

combate ao desemprego. As autoridades públicas procuraram assegurar o aparecimento 

de condições favoráveis à criação de novas empresas, sobretudo de base tecnológica e 

de carácter inovador. Na década de noventa assistiu-se à proliferação de polos 

tecnológicos, campus universitários e parques industriais, e foram criadas 

infraestruturas para incubação e localização empresarial e organizações vocacionadas 

para o apoio às empresas, muitas das quais prestam serviços às empresas na fase de 

arranque e assistência técnica durante o período de desenvolvimento empresarial. De 

acordo com o IAPMEI, em 1993 eram já referidos os centros tecnológicos, os centros 

de inovação empresarial, os ninhos de empresas e os centros de incubação como 

entidades de apoio à criação de empresas. Em 1992, segundo Laranja (2007) havia 

apenas 5 centros de incubação em Portugal ao passo que em 2010 serão, segundo 

Caetano (2012) para cima de 50 e destes 11 ligadas diretamente a universidades 

orientados para empresas qualificadas e de base tecnológica. Para esta evolução muito 

contribuíram os apoios disponibilizados pelos Quadros Comunitários de Apoio (QCA I, 

II e III), de 1989 a 2006, bem como, o QREN de 2007 à atualidade.  

Na primeira metade da década de 90 o apoio à criação de empresas esteve muito 

associado às incubadoras que pertenciam à Fundação da Juventude através do programa 

“Ninhos de Empresas”, ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, através do 

programa NACE (Núcleos de Apoio à Criação de Empresas), que estabeleceu o 

primeiro NACE em Setúbal em 1992 e a alguns operadores privados como por exemplo 

a AITEC, S.A., primeiro centro de incubação de empresas em Portugal, criado pelo 

INESC – Instituto de Engenharia e Sistemas de Computadores em associação com o 

então grupo IPE – Investimento e Participações do Estado. Foi a primeira entidade de 

apoio à criação de NEBT pois tinha como missão funcionar como uma agência de apoio 

ao empreendedorismo e à criação de empresas que pudessem nascer das atividades de 

investigação do INESC nas áreas de tecnologias de informação e eletrónica (Laranja, 

2007). Oferecia apoios na forma de espaço, apoio administrativo serviços de 

contabilidade, consultoria e formação em gestão, fornecia capital semente antes da 

constituição formal da empresa e ajudou a criar mais de 50 empresas algumas delas de 

sucesso reconhecido, tais como, por exemplo, a Link, a Novabase, a IP Global, a Sol-S, 

a Megamédia, a Mind, a Mailtec, a Octal, a Tecmic e a Bizdirect. Em 1994 foi 

transformada numa holding de pequenas empresas tecnológica e em 2009 fundiu-se 

com o grupo Favvus e adoptou a designação comercial de Link. Na segunda metade da 
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década de 90 entraram em funcionamento as primeiras incubadoras ligadas a 

universidades, nomeadamente o Instituto Pedro Nunes (Coimbra), a incubadora da 

universidade de Aveiro e o Madan Parque (Universidade Nova de Lisboa) ou o CPIN - 

Centro Promotor de Inovação e Negócios do Instituto Superior Técnico. Paulatinamente 

outras universidades (Minho, Algarve, Porto) e institutos politécnicos (Leiria, Bragança) 

foram criando as suas incubadoras na maioria dos casos em associação com outras 

entidades públicas e privadas. Vários são os casos em que a IES asseguram o apoio à 

criação de empresas através de incubadoras de base regional ou local a que se associam, 

com o intuito de apoiar os projetos empresariais criados no seu seio. 

Para além deste movimento de criação de incubadoras e outras formas de apoio, após o 

NEOTEC, primeiro programa público especificamente dirigido à criação de NEBT, 

surgiram outros programas que sem um foco tão preciso nas NEBT apresentam 

linhas/eixos direcionadas a projetos empresariais inovadores de base tecnológica. 

Trata-se, por exemplo, do programa Finicia e do programa de Ignição - Call For 

Entrepreneurship. O primeiro desenhado e gerido pelo IAPMEI, tinha por objetivo 

facilitar o acesso a soluções de financiamento e assistência técnica na criação de 

empresas, ou em empresas na fase inicial do seu ciclo de vida, com projetos 

empresariais diferenciadores, próximos do mercado ou com potencial de valorização 

económica. Lançado em 2006 com três eixos de intervenção dirigidos a projetos 

empresariais diferentes entre si. O eixo 1 destinado à criação de empresas ou a PME 

existentes com atividade iniciada, que apresentem projetos com uma elevada 

componente inovadora e potencial de crescimento é o que tinha integra instrumentos 

mais adequados à criação de NEBT. No entanto, em 2010, foi lançado o eixo zero 

destinado a apoiar projetos resultantes de investigação ou projetos em fase de prova de 

conceito de alta e média tecnologia com acesso a participação de capital de risco até 300 

mil euros e máximo de 3 anos de desenvolvimento do projeto. Embora não contemple 

subsídios diretos aos promotores o programa cobre uma parte significativa do risco com 

as entidades financiadoras sejam sociedades de capital de risco, entidades bancárias, 

business angels ou sociedades de garantia mútua. Um outro aspeto interessante deste 

programa foi a constituição de catorze “Plataformas Finicia” espalhadas por todo o país 

e que agregam cerca de 200 entidades regionais públicas e privadas, com a 

particularidade de envolver a grande maioria das universidades e institutos politécnicos 

públicos e privados numa parceria cujo objetivo era o fomento do empreendedorismo e 

o apoio á criação de empresas nas regiões de influência dessas mesmas plataformas.  

O segundo programa assinalado, lançado em 2012, está integrado no programa +E+I 

(Programa Estratégico para o Empreendedorismo e a Inovação) lançado pelo Governo 

em 2011 com o objetivo estimular o empreendedorismo e a inovação em Portugal. 

Integra um conjunto de iniciativas como por exemplo o “Passaporte para o 

Empreendedorismo” a constituição de uma “Rede Nacional de Mentores” o “selo +E+I” 

ou o “Programa de Ignição - Call for Entrepreneurship” que mais nos interessa dado que 

visa o apoio a projetos inovadores de base científica e tecnológica em fase Seed. À 

semelhança do NEOTEC, um dos objetivos do programa é a promoção da valorização 

económica do conhecimento científico e tecnológico. É dirigido a novas iniciativas 

empresariais, abarcando igualmente empresas estabelecidas desde que pequenas e com 

não mais de 3 anos de atividade. As áreas preferenciais são as TIC, as Ciências da Vida, 

os Recursos Endógenos (energia, floresta e mar) as Nanotecnologias e os Materiais. 
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O financiamento é assegurado pela Portugal Ventures (capital de risco) em parceria com 

outros parceiros, até ao máximo de 750.000 euros e 85% do total do investimento, 

efetuado ao longo de dois anos, numa base contratual negociada entre a Portugal 

Ventures, os promotores e outros eventuais investidores. 

O programa está a ser implementado assente numa parceria alargada onde participam 

desde incubadoras, a entidades de apoio ao empreendedorismo, instituições do ensino 

superior e centros de investigação. Sendo um programa recente, ainda não é possível 

avaliar a eficácia dos instrumentos de apoio. Tendo em conta o capital disponível (20 

milhões de euros) e o valor médio a investir por projeto, estimado pelo gestor do 

programa (300.000 euros/projeto) deverão ser criadas entre 60 a 70 novas empresas de 

base tecnológica, nesta primeira edição. 

Feito o enquadramento teórico, e apresentado o programa NEOTEC e outros programas 

nacionais e internacionais com objetivos similares, mas com estruturas e instrumentos 

diferentes, passaremos, no capítulo seguinte, à apresentação da metodologia seguida 

neste estudo. 

2. Programas internacionais de apoio às NEBT 

Embora não se encontrem muitos programas públicos de apoio especificamente 

desenhados para apoio às NEBT, tal como as definimos e diretamente comparáveis com 

o programa NEOTEC português é possível identificar alguns programas com objetivos 

e instrumentos de apoio similares. Nos pontos seguintes iremos apresentar alguns de 

forma muito sintética relevando os aspetos que os diferencia e que os torna semelhantes. 

2.1. O Programa NEOTEC em Espanha  

A INICIATIVA NEOTEC em Espanha é gerida pelo Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI) e apesar de ter como objetivo central o apoio à criação e 

consolidação de novas empresas de base tecnológica em Espanha, a sua 

operacionalização apresenta alguns aspetos bastante diferenciadores relativamente ao 

NEOTEC português. 

Começa por definir uma empresa de base tecnológica (EBT) com “uma empresa cuja 

atividade se centra na exploração de produtos ou serviços que requeiram o uso de 

tecnologias ou conhecimentos desenvolvidos a partir de atividades de investigação. As 

EBT baseiam a sua estratégia de negócio ou atividade no domínio intensivo do 

conhecimento científico e técnico”. 

O aspeto mais relevante nas propostas apresentadas a esta linha é a estratégia de negócio 

baseada no desenvolvimento de tecnologia (a tecnologia deve ser o fator competitivo de 

diferenciação da empresa), baseando-se na criação de linhas de I&D próprias. Não se 

adequam as empresas cujo modelo de negócio se baseie primordialmente em serviços a 

terceiros, sem desenvolvimento de tecnologia própria.  

As condições de acesso são as seguintes: 

 O beneficiário deve ser uma pequena empresa com menos de 6 anos de 

existência no momento em que se concede a ajuda; 

 Os custos em investigação e desenvolvimento do beneficiário devem representar 

pelo menos 15% dos seus custos operacionais totais, durante pelo menos, um 

dos três anos anteriores à concessão do auxílio, ou tratando-se de uma nova 
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empresa sem história financeira, segundo uma auditoria ao exercício fiscal do 

ano, de acordo com a certificação de um auditor externo; 

 Os projetos só serão financiados se não tiverem iniciado a sua atividade em data 

anterior à da candidatura. 

A modalidade da ajuda é um empréstimo com taxa fixa (Euribor a um ano + 0,1%) 

sendo estabelecida na data da aprovação do apoio. 

Outras condições impostas às empresas candidatas são as seguintes:  

 O objetivo do NEOTEC é apoiar empreendedores novos e não apoiar a 

diversificação de empresas existentes; 

 Em termos gerais a participação acionista dos empreendedores ou promotores da 

empresa deverá ser superior a 50%; 

 As despesas associadas às atividades de I&D deverão representar a maior fatia 

do investimento do projeto apresentado; 

 As empresas assumirão com fundos próprios pelo menos 30% do investimento 

do plano de empresa que apresentem;  

 As empresas que solicitem ajuda devem ter menos de 4 anos de idade no 

momento da candidatura; 

No que se refere às despesas elegíveis e condições de financiamento, as empresas 

candidatas que solicitem ajuda devem apresentar um plano de empresa a 5 anos dos 

quais a CDTI poderá financiar como máximo os 2 primeiros anos desde a data de 

candidatura. O valor mínimo financiável deverá rondar os 175.000 euros incluindo 

como custos elegíveis: investimento em ativos fixos, despesas de pessoal, materiais, 

colaborações externas e outros custos. Em caso algum se financiam despesas anteriores 

á data da candidatura. 

A devolução do empréstimo realizar-se-á de forma geral mediante quotas anuais de 

10%, 15% ou  20% do cash-flow gerado no período. Em qualquer caso, a partir do 

oitavo ano e até ao ano décimo quinto, a empresa obrigar-se-á a amortizar um montante 

que pelo menos garanta ao CDTI uma recuperação anual de 12,5% de empréstimo 

realizado à empresa. 

Foi ainda constituído um fundo de capital de risco denominado NEOTEC Capital de 

risco permitindo que as empresas se pudessem financiar através deste instrumento de 

capital. 

Relativamente ao NEOTEC português as diferenças mais significativas prendem-se com 

os beneficiários, as condições de acesso, a modalidade de apoio e o faseamento dos 

apoios. No que se refere aos beneficiários, enquanto no caso português o programa era 

dirigido a indivíduos, no caso espanhol visava também as PME. Nas condições de 

acesso, no caso português impunha requisitos aos indivíduos, nomeadamente ter a 

inscrição em vigor numa IES, ou com última inscrição válida com antiguidade não 

superior a 3 anos, no caso espanhol, esses requisitos eram dirigidos às empresas como 

por exemplo, as despesas de I&D não poderem ser inferiores a 15% do total de despesa 

operacionais da empresa e a obrigatoriedade de uma participação mínima na estrutura 

acionista de 50% e participação de pelo menos 30% nas despesas de investimento 

previstas. Outra diferença importante prende-se com a modalidade de apoio. No caso 

português o apoio era concedido a fundo perdido, em Espanha o apoio era concedido 
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em forma de empréstimo com condições de devolução bem definidas. Finalmente outra 

diferença prende-se com a não contemplação de fases no caso espanhol e ainda o facto 

de o programa ter tido várias edições, ao passo que em Portugal, apenas teve uma única 

edição. 

3. Os programas SBIR - Small Business Innovation Research e SBTR - Small 

Business Technology Transfer, nos EUA 

O SIBR - Small Business Innovation Research Programme, foi criado em 1982 nos 

E.U.A. com o objetivo de estimular a comercialização dos resultados dos projetos de 

investigação e desenvolvimento através de pequenas e médias empresas. O 

financiamento é assegurado por 12 Agências Federais de apoio à I&D que são obrigadas 

a reservar 2,5% dos seus orçamentos de apoio à I&D para o SBIR. Em 2009 esse 

montante ascendeu a mais de 2,5 mil milhões de dólares. 

Os destinatários são as pequenas e médias empresas com menos de 500 empregados 

tendo que cumprir as seguintes condições:  

 Serem empresas orientadas para o lucro e não terem mais de 500 empregados e 

sedeadas nos Estados Unidos; 

 Pelo menos 51% do capital social ser controlado por um ou mais indivíduos que 

são cidadãos ou estrangeiros residentes permanentes nos Estados Unidos; 

 Se a empresa candidata é controlada por outra empresa (com pelo menos 51% do 

capital social) então nesta, pelo menos 51% do capital social tem de ser 

propriedade e controlado por um ou mais indivíduos que são cidadãos de ou 

estrangeiros residentes permanentes nos Estados Unidos. 

A estrutura do programa é a seguinte: 

Fase 1 - A agência financia montantes até 150 000 dólares para durante 6 meses se 

poder avaliar o mérito, a viabilidade e o potencial comercial de uma ideia, bem como 

para a agência avaliar a qualidade da empresa candidata e a respetiva capacidade de 

aceder à fase 2. 

Fase 2- O objetivo desta fase é a dar continuidade ao esforço de I&D iniciados na fase 

1, sendo financiados os projetos com maior potencial, durante 1 ou 2 anos para 

desenvolvimento da ideia, com subsídios que podem ir até 1.000 000 de dólares. 

Fase 3- Corresponde á fase de comercialização onde a agência pode ajudar a trazer 

investimentos privados para começo de produção e introdução no mercado. Algumas 

agências federais podem envolver outros fundos de apoio à I&D ou estabelecer 

contratos de produção para produtos, processos ou serviços destinados ao Governo. 

Nesta fase a agência não financia diretamente, mas os subsídios não utilizadas nas fases 

1 e 2 podem-no ser na fase 3. 

O programa STTR - Small Business Technology Transfer (STTR) - é outro programa 

complementar ao SBIR e muito similar quanto ao funcionamento. A única característica 

que o diferencia é a exigência de colaboração formal com uma instituição de I&D na 

Fase I e Fase II. Considera-se que o papel mais importante do STTR é a aproximação 

das PME à I&D avançada e preencher a lacuna entre o desempenho da ciência básica e 

a comercialização de inovações que daí podem resultar. 

Como se pode verificar, trata-se de um programa bastante similar ao NEOTEC 

português, com três fases sequenciais e financiamento na forma de subsídios. Difere 
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todavia nos beneficiários, pois dirige-se a PME e não a indivíduos, nos montantes, 

muito mais elevados no SBIR e também na estabilidade do programa que existe desde 

1982 sem interrupções. 

(informação disponível em: http://www.sbir.gov/about/about-sbir  acedida em 30 de 

Julho de 2013) 

4. O programa Smart - Small firms' Merit Award for Research and Technology, 

no Reino Unido 

O programa Smart - Small firms' Merit Award for Research and Technology, atribui 

financiamento na forma de subsídio a pequenas e médias empresas (PME) que estejam 

ou desejem envolver-se em projetos de I&D nas áreas estrategicamente importantes da 

ciência, engenharia e tecnologia, a partir das quais possam surgir novos produtos, 

processos ou serviços. O objetivo é apoiar a realização de I&D pelas PME que possam 

contribuir para o crescimento económico do Reino Unido. 

O programa considera três tipos de subsídios: 

 Prova de mercado - Este componente do apoio permite às empresas avaliar a 

viabilidade comercial, através de: pesquisa de mercado; testes de mercado e 

análise da concorrência; posicionamento da propriedade intelectual; 

planeamento inicial para levar o projeto até a comercialização, incluindo a 

avaliação dos custos, prazos e requisitos de financiamento. Esta fase pode durar 

até 9 meses e um subsídio máximo de £ 25.000, sendo que financia, no máximo, 

até 60% dos custos totais do projeto; 

 Prova de conceito - O programa permite aferir viabilidade técnica e potencial 

comercial de uma nova tecnologia, produto ou processo financiando as seguintes 

atividades: estudos iniciais de viabilidade; prototipagem básica; realização de 

testes por especialistas para testar a viabilidade técnica; proteção da propriedade 

intelectual; investigação sobre métodos de produção e opções de montagem. 

Esta fase tem uma duração até 18 meses, um subsídio máximo de £ 100.000 até 

60% dos custos totais do projeto; 

  Desenvolvimento de protótipo - Este financiamento é utilizado pelas empresas 

para desenvolver um produto, serviço ou processo industrial tecnologicamente 

inovadores. Pode incluir: pequenos demonstradores; proteção da propriedade 

intelectual; ensaios e testes; testes de mercado; estratégias de marketing; 

identificação de rotas para o mercado; trabalho de design de produto. Pode durar 

até 2 anos, um subsídio máximo até £ 250.000, financiando até 35% dos custos 

totais do projeto para médias empresas e até 45% para as pequenas e micro 

empresas. 

Os beneficiários são pré start-ups, start-ups e pequenas e médias empresas de todos os 

sectores em todo o Reino Unido, que realizam I&D. Está aberto em permanência tendo 

6 rondas de avaliação por ano. 

Embora tenha similaridades com o NEOTEC, nomeadamente a questão das diferentes 

fases também apresenta diferenças na operacionalização, nos montantes e especialmente 

na permanência no tempo. Tal como no caso do SBIR, o programa tem-se mantido ativo 

ao longo dos anos desde que foi lançado em 1986. 

http://www.sbir.gov/about/about-sbir
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 (informação disponível no site: http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=578&MN=2, 

acedida em 31 de Julho de 2013) 

5. Programa de apoio ao financiamento de empresas inovadoras Agência AWS na 

Áustria  

A Agência AWS na Áustria é uma entidade pública encarregue de promover empresas 

inovadoras e a comercialização de novas tecnologias. Um dos serviços disponíveis nesta 

agência é o acesso das empresas a um fundo capital semente. O objetivo do fundo é o 

financiamento de novos negócios inovadores através de uma oferta à medida das 

necessidades da empresa. Um enfoque especial é nas áreas de tecnologia ambiental e de 

energia, e-business e serviços inovadores. 

Os projetos elegíveis são: start-ups e desenvolvimento de propriedade industrial; 

inovações de produto e processo; serviços inovadores, através da implementação dos 

resultados da investigação; aquisição e adaptação de novas tecnologias; modernização e 

expansão de investimentos; construção/ampliação de centros de inovação e tecnologia. 

O valor do financiamento varia entre os 100.000 e os 7.500.000, para a generalidade dos 

projetos sendo fornecido na base de um plano de negócios e respetivas estimativas de 

custo. Os juros e a reposição do capital dependem do desempenho da empresa. 

A AWS para além de capital semente fornece também serviços de acompanhamento, 

gestão e consultoria às empresas em que participa. Estes serviços incluem 

aconselhamento em marketing, contabilidade, controlo de gestão e estrutura 

organizacional. Os serviços de consultoria podem ser utilizados durante os primeiros 

três anos da empresa. 

A elegibilidade está limitada a empresas com menos de 25 pessoas e a iniciativas 

empresariais onde menos de 25% do capital seja detido por empresas com mais de 50 

pessoas, com mais de 7 Milhões de Euros de volume de vendas ou com mais de 5 

Milhões de Euros de "Ativos” no seu balanço. 

Apesar de alguns pontos de contacto com o NEOTEC, como por exemplo a 

disponibilização de capital semente, tem um âmbito mais alargado, não focado apenas 

na base tecnológica dos projetos (mas antes na inovação), os beneficiários são PME e o 

apoio em termos de consultoria especializada estendem-se até 3 anos após a criação da 

empresa, aspeto bastante importante visto ser o período tradicionalmente mais difícil 

para as novas empresas. 

(informação disponível no site: http://www.awsg.at/Content.Node/ acedida em 31 de 

Julho de 2013) 

6. Os programas FUTOUR e EXIST, na Alemanha 

A Alemanha tem desde início dos anos 80 programas específicos de apoio às NEBT. O 

BTU (Investimento no Capital de Pequenas Empresas Tecnológicas) criado nessa altura 

consiste num sistema de apoio nacional que incentiva investidores privados a participar 

no capital start-up e desenvolvimento de pequenas empresas de base tecnológica. O 

sistema garante até 90% das perdas dos investidores que participem no capital de novas 

empresas de base tecnológica. Os investidores fornecem aconselhamento em gestão, 

contabilidade, marketing e outras áreas onde as empresas mostrem carências. O sistema 

recomeçou em 1995 com o nome de BJTU e sofreu várias alterações.  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=578&MN=2
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Outro programa dirigido à criação de NEBT é o programa EXIST, dirigido a estudantes, 

graduados e cientistas de universidades e outras instituições de pesquisa que querem 

transformar a sua ideia de negócio num plano de negócios. 

Os projetos de start-up devem envolver projetos inovadores com boas perspetivas 

económicas. São elegíveis estudantes que tenham concluído, no momento da 

candidatura pelo menos metade de seus estudos; graduados e ex-docentes (até cinco 

anos após a graduação ou saída) e cientistas. O programa atribui uma bolsa aos 

membros da equipa (2.500 €/mês se pós-doutorado, 2.000 € se licenciado e 800 se 

estudante), uma verba de 10.000 euros para despesas operacionais e 5.000 euros para 

formação, pelo período máximo de um ano. Com este financiamento os promotores, 

após a frequência de formação tem que apresentar os primeiros resultados do plano de 

negócios ao fim de cinco meses e a versão final ao fim de dez meses. O programa é 

desenvolvido em parceria com uma vasta rede de instituições do ensino superior. Para 

as fases posteriores têm mecanismos similares ao NEOTEC com desenvolvimento em 

duas fases com subsídios a fundo perdido mas não financiando mais de 75% dos custos 

totais, até ao máximo de 150.000 euros e por um período de 18 ou 24 meses, consoante 

a complexidade tecnológica do projeto. Como se pode constatar é um dos programas 

com mais similaridades com o NEOTEC mas com instrumentos adicionais, 

nomeadamente a atribuição de bolsas aos promotores em função da sua qualificação 

académica.  

(informação relativa ao programa BTU e BJTU disponível em Laranja (2007); 

informação relativa ao programa EXIST disponível no site: http://www.exist.de/exist-

gruenderstipendium/index.php, acedida em 31-07-2013). 

http://www.exist.de/exist-gruenderstipendium/index.php
http://www.exist.de/exist-gruenderstipendium/index.php
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Anexo IV - Diversidade de conceitos e definições de ASO 
Tabela 57 - definições de empresa spin-off 

Autor(es) Definição 

Smilor et al. (1990) 

Empresa que é fundada (1) por um membro do corpo docente, funcionário ou 

estudante, tendo este deixado a universidade para começar a empresa ou tendo 

começado a empresa quando ainda estava ligado à universidade; (2) e /ou em 

torno de uma ideia tecnológica ou de base tecnológica desenvolvida dentro da 

universidade. 

Weatherston, 

J. (1995) 

A spin-off académica pode ser descrita como um empresa de risco, a qual é 

iniciada ou torna-se comercialmente ativa, devido ao papel fundamental de 

um empreendedor académico ao longo de todas ou algumas fases de 

desenvolvimento. 

Carayannis et 

al. (1998) 

Nova empresa formada por indivíduos que trabalharam na organização mãe (a 

universidade), desenvolvendo a atividade da empresa em torno de uma base 

tecnológica que teve origem na organização mãe e que foi transferida para a 

nova empresa. 

Bellini et al. (1999) 

As spin-offs académicas são empresas fundadas por professores universitários, 

investigadores, estudantes e graduados com objetivo de explorar 

comercialmente os resultados de pesquisas em que estiveram envolvidos na 

universidade. A exploração comercial do conhecimento científico e 

tecnológico é realizada pelos cientistas universitários (professores e 

investigadores), estudantes e graduados. 

Rappert et al. (1999) 

As spin-offs universitárias são empresas cujos produtos ou serviços são 

desenvolvidos a partir de ideias de base tecnológica ou saber científico/ 

técnico gerado no meio universitário por um membro do corpo docente, 

funcionário ou estudante, o qual fundou ou cofundou com outros a empresa. 

Steffensen et 

al. (2000) 

A spin-off é uma nova empresa que é formada (1) pelos indivíduos que 

trabalharam na organização mãe e (2) transferiram uma essência tecnológica 

da organização mãe. 

AUTM 

(Massing, 2001: 63) 

Empresa cuja formação depende de uma licença de tecnologia da sua 

instituição de origem. 

OCDE (2002: 41) 

a) Empresas fundadas por investigadores do sector público (incluindo pessoal, 

professores e post-docs); b) Start-ups que licenciaram tecnologias 

propriedades do sector público; c) Empresas com participação de uma 

instituição pública no seu capital social ou diretamente criadas por uma 

instituição de investigação pública. 

Nicolaou e Birley 

(2003: 334) 

 

Empresa que envolve a transferência de uma tecnologia central de uma 

instituição académica para uma nova empresa e/ou os membros fundadores 

incluem um inventor académico que pode ou não estar atualmente associado à 

universidade. 

Pirnay et al. 

(2003: 356) 

Empresas criadas para explorar comercialmente algum conhecimento, 

tecnologia ou resultados de investigação desenvolvidos na universidade. 

Comissão Europeia 

(2003: 4) 

Empresa criada por empregados para comercializar uma invenção que resulte 

de esforços de I&D de universidades, escolas técnicas ou departamentos de 

I&D públicos ou privados 

Clarysse B. e Moray, N. 

(2004: 59) 

 

A spin-off académica é nova empresa que é formada (1) por um membro do 

corpo docente, da equipa universitária ou por um estudante que partiu da 

universidade para fundar a empresa ou começou a empresa enquanto estava 

ainda filiado com a universidade, e/ou (2) possui uma base tecnológica (ou 

ideia) que é transferida da organização mãe. 

Rasmussen E. e Borch O. 

(2010) 

Uma nova empresa iniciada dentro de uma universidade, com base em 

tecnologia desenvolvida através de investigação na universidade.  

Hemmer et al. 

(2005:1) 

Empresa baseada em conhecimento, com origem numa universidade ou 

instituição de investigação, por graduados ou pessoal académico dessas 

instituições. 

Wikipedia (em: 

http://en.wikipedia.org/wiki/

University_spin-off, acedido a 

23 de março de 2014 

Empresas que transformam invenções tecnológicas desenvolvidas a partir de 

investigação da universidade, que são suscetíveis de permanecer inexploradas.  

 

Fonte: Pirnay et al. (2003), Clarysse e Moray (2004), Bercovitz e Feldmann (2006) 

http://en.wikipedia.org/wiki/University_spin-off
http://en.wikipedia.org/wiki/University_spin-off
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Anexo V - Estudos sobre NEBT, spin-offs académicas e spin-offs 

corporativas (amostra e métricas) 

Tabela 58 – Sinopse de alguns artigos relacionados com NEBT, spin-offs académicas e spin-offs 

corporativas 

Autor 
Wennberg et al. 

(2011) 

Ganotakis 

(2012) 
Colombo e Grilli (2005) 

Nome do 

artigo 

The effectiveness of 

university knowledge 

spillovers: performance 

differences between 

university spinoffs and 

corporate spinoffs 

Founders’ human capital and 

the performance of UK new 

technology based firms 

Founders’ human capital and 

the growth of new 

technology-based 

firms: A competence-based 

view 

Tipo de 

artigo 

Estudo comparativo entre 

spin-offs universitários e 

corporativos 

Estuda o efeito do capital 

humano no desempenho das 

NEBT 

Analisa a relação entre o 

crescimento das NEBT e o 

capital humano dos 

fundadores 

Nome da 

publicação 

Research Policy, 40 (8), pp. 

1128-1143 

Small Business Economics, 

39 (2), pp.495-515 

[Working Papers nº 

310]Faculty of Economics 

and Business 

Administration, Bélgica 

Amostra 528 USO e 8.663 CSO 

412 empresas de serviços e 

indústria e 751 

empreendedores: 432 na 

indústria e 319 nos serviços 

506 NEBT a operar em 

sectores de alta tecnologia 

(High-tech sectores) 

Contexto/pa

ís/região 
Suécia Reino Unido Itália 

Período de 

recolha de 

dados 

1994-2002 2005 2004 

Métricas: 

indicadores 

de 

desempenho 

Crescimento das vendas; 

crescimento do nº de 

trabalhadores; Sobrevivência 

Nº de empregados em 2005  
Número de empregado na 

data da pesquisa 

Evidências 

empíricas 

Há um misto de confirmação 

e não confirmação das 

hipóteses levantadas 

Relação positiva entre 

capital humano e diversidade 

de competências das equipas 

fundadoras como preditivas 

de maior probabilidade de 

sucesso 

As competências e 

capacidades dos fundadores 

são um elemento chave co 

crescimento das NEBT 
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Tabela 58 – Sinopse de alguns artigos relacionados com NEBT, spin-offs académicas e spin-offs 

corporativas (…continuação) 

Autor Colombo e Grilli (2005) 
Colombo e Dlemastro 

(2002) 
Ensley e Hmieleski (2005) 

Nome do 

artigo 

Supporting high-tech start-

ups: lessons from Italian 

technology policy 

How effective are 

technology incubators? 

Evidence from Italy 

A comparative study of new 

venture top management 

team 

composition, dynamics and 

performance between 

university-based and 

independent start-ups 

Tipo de 

artigo 

Analisa se os programas de 

apoio generalistas permitem 

uma eficiente alocação de 

recursos públicos 

Analisa o papel dos parques 

de ciência e tecnologia na 

criação de NEBT 

Estudo comparativo: 

compara como a diferença 

de características entre as 

equipas de topo das USO e 

das CSO influenciam o seu 

desempenho 

Nome da 

publicação 

International 

Entrepreneurship and 

Management, (2), pp. 189-

209 

Research Policy, 31(7), pp. 

1103-1122 

Research Policy, 34 (7), pp.  

1091-1105 

Amostra 

507 Italian NTBFs. Sample 

firms 

were established in 1980 or 

later, 

45 NEBT incubadas e 45 

NEBT não incubadas; 129 

empreendedores incubados e 

112 não incubados 

102 spin-offs universitários e 

154 empresas de alta 

tecnologia independentes 

Contexto/pa

ís/região 
Itália Itália EUA (Sudeste) 

Período de 

recolha de 

dados 

2004 2000 2001 

Métricas: 

indicadores 

de 

desempenho 

Fundos públicos recebidos 

ao longo do ciclo de vida 

Características pessoais dos 

fundadores; Motivação pela 

escolha de próprio emprego, o 

desempenho em termos de 

crescimento e inovação; 

propensão para a integração em 

redes e acesso a subsídios 

públicos 

Usadas diversas escalas para 

medir as variáveis 

Evidências 

empíricas 

Relação positiva entre o 

acesso a fundos públicos e: 

(1)a localização numa 

incubadora; (2)localização 

geográfica 

As NEBT incubadas têm 

melhores resultados nos 

indicadores comparados no 

estudo do que as que não 

passam pelas incubadoras 

Desempenho mais baixo em 

termos de crescimento de 

cash flow líquido e receitas 

das USO face às CSO 
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Tabela 58 – Sinopse de alguns artigos relacionados com NEBT, spin-offs académicas e spin-offs 

corporativas (…continuação) 

Autor 
Clarysse et al. 

(2011) 

Baptista, et al. 

(2008) 

Heirman e Clarysse 

(2005) 

Nome do 

artigo 

Entrepreneurial Origin, 

Technological Knowledge 

and the Growth of 

Spin-off Companies 

Entrepreneurial 

Backgrounds, Human 

Capital and Start-up Success 

The imprinting effect of 

initial resources and market 

strategy on the 

early growth path of start-

Ups 

Tipo de 

artigo 

Estudo comparativo: 

Compara o efeito no 

desempenho das USO e das 

CSO decorrente de 

diferenças no tipo de 

conhecimento técnico que 

possuem. 

Analisa se os antecedentes 

dos fundadores influenciam 

a sobrevivência das startups 

nos primeiros anos. 

Analisa a influência dos 

recursos iniciais e da 

estratégia de mercado no 

desempenho das Research-

based start-ups (RBSU) 

Nome da 

publicação 

Journal of Management 

Studies, 48 (6), pp. 1420-

1442 

Research paper - Jena 

economic research papers 

[Working Papers nº 

310]Faculty of Economics 

and Business 

Administration, Bélgica 

Amostra 48 CSO e 73 USO, 9110 Fundadores 

171 RBSU fundadas entre 

1991 e 2000 

 

Contexto/aí

s/região 
Bélgica (Flandres) Portugal Bélgica 

Período de 

recolha de 

dados 

1991-2002 1986-2002 2000 

Métricas; 

Variáveis 

dependentes 

 

Crescimento vendas/nº de 

trab. (fundação-2005) 

Sobrevivência 

A variável depende é igual a 

1 se a empresa ainda existe e 

0 se existe ao fim de 3 anos 

Número de empregados, 

receitas e valor do ativo, em 

valor absoluto 

 

Evidências 

empíricas 

As CSO têm melhor 

desempenho quando a base 

tecnológica tem um foco 

específico, é diferenciada da 

empresa-mãe e o 

conhecimento é tácito. 

As USO beneficiam de uma 

base de conhecimento mais 

ampla 

Relação positiva entre o 

capital humano dos 

fundadores e a capacidade 

de sobrevivência das startups 

A base inicial de recursos 

detidos pela empresa 

influencia o seu desempenho 

. 

 Legenda: elaborado pelo próprio 
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Anexo VI - Correlação entre os recursos e capacidades internas e a atividade 

de start-up das universidades 
Tabela 59 – Correlação da atividade start-up com os recursos das instituições de origem 

Recursos/capacidades Correlação com a atividade start-up 

Eminência 

intelectual/qualidade da 

universidade 

 Di Gregorio and Shane (2003) descobriu que as universidades mais prestigiadas têm 

maior atividade start-ups de outras universidades. 

 Powers and McDougall (2005) encontrou uma forte correlação entre a qualidade do 

corpo docente, tanto com número de novas empresas formadas como do número de IPO 

(oferta pública inicial) licenças. 

Importância das patentes 
 Powers and McDougall (2005) importância das patentes não é preditiva do número de 

start-ups. 

Gastos totais com I&D 
 Lockett et al. (2005) encontrou uma correlação forte e significativa entre os gastos de 

I&D e a criação de spin-offs. 

Gastos em Propriedade 

Intelectual (PI) 

 Lockett et al. (2005) encontrou uma correlação forte e significativa entre os gastos em PI 

e a criação de spin-offs que atraem capital de risco. 

Disponibilidade de capital 

de risco na área 

geográfica da 

universidade 

 Di Gregorio and Shane (2003) a disponibilidade de capital de risco não tem um efeito 

significativo sobre a atividade start-up.  

 Zucker et al. (1998)) a disponibilidade de capital de risco não tem um efeito significativo 

sobre a atividade start-up em biotecnologia 

 Powers and McDougall (2005) encontraram evidências que disponibilidade de capital 

para investir na área onde a universidade está localizada influencia no número de novas 

start-ups criadas. 

Capacidade de acesso a 

financiamento externo 

 Lockett et al. (2005) sugerem que as capacidades relacionais externas da universidade 

relativa à obtenção de financiamento não eram significativas em qualquer um dos 

modelos analisados. 

Financiamento da I&D 

universitária pela 

indústria/Receitas 

 Powers and McDougall (2005) As receitas para I&D provenientes da indústria são 

preditores positivos tanto do número de novas empresas como do número de licenças. 

  Di Gregorio and Shane (2003) não encontraram suporte adequado para o argumento de 

que o financiamento proveniente da indústria beneficia a atividade start-up. 

Licenciamento/Políticas e 

estratégias de 

transferência de 

tecnologia 

 Di Gregorio and Shane (2003) descobriram que valores baixos dos royalties atribuídos 

aos inventores e uma disposição da universidade para fazer investimentos de capital 

podem aumentar a atividade start-up 

 Lockett et al. (2005) descobriram que incentivos e recompensas não foram significativos 

em nenhum dos modelos analisados  

 Markman et al. (2005) constatou que o regime de licenciamento como estratégia de 

captação de receitas por parte dos KTO é o menos relacionado com a criação de novas 

empresas 

Arquétipo do KTO 
 Markman et al. (2005) descobriu que a estrutura dos KTO orientados para fins lucrativos 

está positivamente relacionada com a formação de novas empresas 

Universidade – 

Incubadoras afiliadas 

 Di Gregorio and Shane (2003) descobriu que os efeitos das incubadoras afiliadas têm um 

efeito insignificante na atividade start-up. 

 Markman et al. (2005) descobriram que as estruturas de KTO sem fins lucrativos estão 

positivamente correlacionadas com a presença de uma incubadora de empresas. 

Fundos de capital de risco 

universitários 

 Di Gregorio and Shane (2003) descobriram que os efeitos dos fundos de capital de risco 

universitários têm um efeito insignificante na atividade start-up. 

Experiência/idade do 

KTO 

 Powers and McDougall (2005) descobriram que a idade do KTO é um preditor 

significativo da criação de start-ups. 

 Lockett et al. (2005) descobriram que a importância da experiência do KTO (medido 

pelo número de anos) é significativa para a atracão externa de capital, mas não para a 

criação de spin-offs. 

Número de empregados 

do KTO 

 Di Gregorio and Shane (2003) descobriram que o número de funcionários do KTO 

(como variável de controlo) é insignificante. 

 Lockett et al. (2005) descobriram que o número de empregados do KTO é significativo 

nalgumas partes dos modelos analisados. 

Capacidades de 

desenvolvimento de 

negócios 

 Lockett et al. (2005) encontraram uma relação significativa das capacidades de 

desenvolvimento de negócios, sendo o nível de significância maior para o número de 

spin-offs que atraíram investimentos externos do que as que não atraíram investimentos 

internos. 

Adaptado de: Gras, J., et al. (2006) Indicators of Academic Entrepreneurship: Monitoring determinants, 

start-up activity and wealth creation. GlobalStart Project (2003-2006). 
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Anexo VII - Desempenho das ASO: Determinantes e indicadores de desempenho utilizados por diversos autores 
 

Tabela 60 - Desempenho das ASO: Determinantes e indicadores de desempenho utilizados por diversos autores 

Determinante 

 
Indicador do determinante 

Unidade de 

análise e nº de 

observacões 

País em 

análise 

Metodologia de 

recolha de dados 

Método de 

análise 
Indicador de desempenho Impacto Autor(es) 

Dimensão da 

equipa 

Número de fundadores (1=mais que 
um fundador; 0=fundador 

individual 

Empreendedores 

(751) 

Empresas 

(412) 

UK 
Questionário 

direto 
Quantitativo Número de trabalhadores (log) ++ Ganotakis (2012) 

Número de fundadores NEBT (439) Itália 
Base de dados 

secundária 
Quantitativo 

Crescimento do nº.de trab. e vendas 

(log) 
++ 

Colombo 

e Grilli 
(2010) 

Número de fundadores ASO (100) 
Holanda e 

Noruega 

Questionário 
direto e 

entrevistas 

Quantitativo 

Rede Intern.  Conhec. 

(fontes de conhec. formal  

[sim / não];  
alcance espacial) 

--- 

Taheri e 

van 

Geenhuizen 
(2011) 

Educação 

Educação geral (anos) Empreendedores 

(751) 
Empresas 

(412) 

UK 
Questionário 

direto 
Quantitativo Número de trabalhadores (log) 

0 

Ganotakis (2012) 
Educação técnica (anos) --- 

Educação em gestão (anos) +++ 

Formação universitária de 
fundadores em gestão (anos) NEBT 

(439) 
Itália 

Dados 

secundários 
Quantitativo Crescimento do nº trab. e vendas (log) 

+++ 
Colombo e Grilli 

(2010) Formação universitária em área 

técnica (anos) 
0 

Status académico dos fundadores 

(1: doutores/professores, 0: sem 
títulos académicos) 

Start-ups de alta 

tecnologia (193) 
Israel 

Dados 

secundários 
Quantitativo 

1: sobrevivência 

0: não sobrevivência 

Sobreviventes: (baixo vs alto 
crescimento baseado nas vendas, nº 

trab ou angariação de capital) 

0 
Gimmon e Levie 

(2010) 

Nº de doutores na equipa de 

fundadores 
ASO (100) 

Holanda e 
Noruega 

Questionário e 
entrevistas 

Quantitativo 

Rede de conhecimento internac. 

(integra rede (sim/não); alcance 

espacial 

+++ 
Taheri e 

van 
Geenhuizen 

(2011) 
Background disciplinar (0: 

tecnológico; 1: multidisciplinar) 
0 
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Tabela 60 - Desempenho das ASO: Determinantes e indicadores de desempenho utilizados por diversos autores (continuação) 

Determinante 

 

Indicador do 

determinante 

Unidade de 

análise e nº 

de 

observações 

País em 

análise 

Metodologia de 

recolha de dados 

Método de 

análise 
Indicador de desempenho Impacto Autor(es) 

Experiência 

ETI c/ exp. 

Gestão/Comercial (%) 
Empreendedo

res (751) 

Empresas 
(412 

UK Questionário direto Quantitativo Número de trabalhadores (log) 

+ 

Ganotakis (2012) ETI c/ exp técnica (%) 0 

ETI c/ exp. setor 

diferente(%) 
- 

Fundadores c/ exp. 
Técnica (anos) 

NEBT 

(439) 
Itália Dados secundários Quantitativo Crescimento do nº trab e vendas (log) 

++ 

Colombo e Grilli 

(2010) 

Fundadores c/ exp. 

comercial 
0 

Fundadores c/ exp. Setor 
diferente 

0 

Fundadores c/ exp. 

Industrial no mesmo 

setor 

Start-ups de 
alta 

tecnologia 

(193) 

Israel Dados secundários Quantitativo 

1: sobrevivência 

0: não sobrevivência 

Sobreviventes (baixo vs alto crescimento 
baseado nas vendas, nº trab ou angariação 

de capital 

++ 
Gimmon e Levie 

(2010) 
Fundadores c/ exp.em 

gestão 
+ 

Experiência de trabalho 

(anos) 

ASO 

(100) 

Holanda e 

Noruega 

Questionário e 

entrevistas 
Quantitativo 

Rede de conhecimento internac. (integra 

rede (sim/não); alcance espacial 
0 

Taheri e 
van 

Geenhuizen 

(2011) 

Exp. industrial no 
mesmo setor (anos) Start-ups 

(13166) 
Dinamarca Dados secundários Quantitativo Cash flows 

+ 
Dahl e Sorenson 

(2011) Exp. industrial em  setor 

similar (anos) 
+ 

Posição na 

inovação 

Despesas de I&D (% de 
volume de negócios) ASO 

(100) 

Holanda e 

Noruega 

Questionário e 

entrevistas 
Quantitativo 

Rede de conhecimento internac. (integra 

rede (sim/não); alcance espacial 
0 

Taheri e 
van 

Geenhuizen 

(2011) 

Despesas de I&D Valor do investimento 

em I&D, despesas 

publicidade, 
investimento em estudo 

de mercado 

NEBT (137) Coreia do Sul Questionário direto Quantitativo Crescimento das vendas +++ Lee et al. (2001) 

Capacidade de 

inovação 

Número de patentes Empresas de 

biotecnologia 

USA Dados secundários Quantitativo Ativo líquido + Zheng et al. (2010) 
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Tabela 60 - Desempenho das ASO: Determinantes e indicadores de desempenho utilizados por diversos autores (continuação) 

 

Determinante 

 

Indicador do 

determinante 

Unidade de 

análise e nº de 

observações 

País em 

análise 

Metodologia de 

recolha de dados 

Método de 

análise 
Indicador de desempenho Impacto Autor(es) 

Capacidade tecnológica 

Nº de tecnologias 

desenvolvidas; de 

patentes; de marcas 
registadas 

NEBT (137) Coreia do Sul Questionário direto Quantitativo Crescimento das vendas ++ 
Lee et al. 

(2001) 

Foco da tecnologia 

Escala de Likert 

(1:produto 

especifico; 5: 
plataforma 

tecnológica) 

University spin-

offs (73) 
Bélgica Questionário direto Quantitativo 

Crescimento de vendas/nº trab 

(fundação-2005) 
++ 

Clarysse et 

al. (2011) 

Novidade da tecnologia       -  

Estratégia de inovação de 

produto 

Desenvolvimento de 
novos produtos; 

variedade de linhas 

de novos produtos; 
novos produtos 

introduzidos no 
mercado; 

Compromisso de 

desenvolvimento de 
novos produtos 

NEBT (202) China Questionário Quantitativo 

O retorno sobre o investimento; 

retorno sobre as vendas; crescimento do 

lucro; retorno sobre  
ativos; eficiência de  

operações; crescimento das vendas; 
crescimento quota de mercado; cash 

flow e  

reputação global da empresa 

+++ 
Li e 

Atuahene-

Gima (2001) 

Apoios Institucionais 

Parque de C&T 
(dummy) 

 

Empreendedores 

(751) 

Empresas 
(412 

UK Questionário Quantitativo Número de trabalhadores (log) ++ 
Ganotakis 

(2012) 

Incubadora 

(dummy) 
 

NEBT (439 Itália Dados secundários Quantitativo Crescimento do nº trab e vendas (log) 0 
Colombo e 

Grilli (2010) 

Adaptado de Teixeira e Grande (2013) 
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