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Resumo:  

Este trabalho se propõe a investigar os processos de gestão de políticas públicas 
de empresas de base tecnológica sob uma perspectiva exploratória da avaliação 
da inovação. O Programa de Apoio à Pesquisa (PAPPE), no Estado de Minas 
Gerais, representa o aporte do Estado às políticas públicas de apoio no 
desempenho estratégico de empresas de base tecnológica. Considerando o 
dinamismo essencial para a legitimidade de financiamento e os aspectos que as 
decisões governamentais têm.Toma-se como referência a literatura sobre a visão 
baseada em recursos (VBR), sendo os ativos tangíveis e intangíveis utilizados 
para criar e programar suas atividades, categorizados neste trabalho como 
recursos e capacidades. Por ter como objeto de estudo os projetos financiados 
pelo PAPPE, a coleta de dados, foi realizada a partir de dados secundários 
advindos da FAPEMIG e do NCiTI, o que permitiu um estudo baseado em 6 
projetos, dos 158 projetos financiados pelo programa PAPPE, sendo 71 avaliados 
pelos pesquisadores por meio dos relatórios entregues pelos coordenadores; 47 
projetos da Avaliação da Gestão da Inovação, respondidos pelo executivo, 
coordenador e técnicos; 68, com as informações proeminentes dos 
coordenadores. Amparada pelo método qualitativo na análise dos relatórios e pelo 
método quantitativo na análise da gestão, delimitou-se a análise de conteúdo ex 
post facto. Diante destas análises, seguindo os objetivos propostos nesta 
pesquisa, os resultados demonstram presença à adaptação às mudanças no 
ambiente organizacional. As evidências encontradas apontam também que 
flexibilidade, liderança e desempenho são fontes para o processo de inovação 
além do efeito potencial político e social do gestor. A pesquisa revela ainda que 
estes gestores preocupam-se em estruturar-se fisicamente e zelam pela proteção 
intelectual de seus projetos por meio de patentes e, apesar de terem um 
comportamento estratégico, prezam pela confiança nas relações. A identificação 
dos recursos utilizados, compreensão das capacidades dinâmicas, permitiu, a 
priori, dimensionar e descrever a posição que a inovação ocupa nas estratégias 
empresariais, e, por fim, descrever e sugerir algumas inferências relacionadas aos 
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esforços de monitoramento na avaliação da gestão e inovação das empresas, 
diga-se, projetos.  
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