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Este estudo analisou uma função da produção de conhecimento para o ecossistema de inovação 
de Minas Gerais (MG), tendo como direcionadoras ações das universidades, governo e empresas 
do Estado. Baseou-se nos dados abertos divulgados em plataformas do Governo e na base os 
dados da plataforma do InovaData-MG, com o cadastro de mais de 500 Empresas de Base 
Tecnológica (EBT) no Estado de Minas Gerais, durante o período de 2000 a 2017. Através do 
modelo criado analisou-se a influência de ações das universidades, do governo, e das empresas 
sobre a criação de EBTs no Estado Mineiro, representando parte importante do potencial de 
conhecimento aplicado no Estado. As ações mensuradas no modelo empírico foram: atuações 
diretas de fomento financeiro, formação de capital humano, de curto e longo prazos, geração de 
patentes, publicações acadêmicas, dentre outras que estavam divulgadas quantitativamente de 
forma pública. Foi utilizada a lente do modelo da Hélice Tríplice, segundo o qual a inovação, em 
uma economia alicerçada na produção de conhecimento, reside na hibridização de elementos da 
indústria, universidade e governo na geração de novos formatos para a produção, transferência e 
aplicação de conhecimento e inovação. Para a análise de dados, foram utilizados modelos 
estatísticos multivariados para obter consistência lógica (coerência interna), compatibilidade com o 
conhecimento científico (coerência externa) e verificabilidade empírica das hipóteses formuladas 
no estudo quanto aos direcionadores da produção de conhecimento regional. Os resultados do 
modelo apontam para uma maior contribuição das universidades no cenário mineiro, 
principalmente de seu capital humano. Algumas particularidades das mesorregiões estaduais 
foram exploradas. Os dados indicam que, possivelmente, as ações mais relevantes do governo 
sejam regulatórias, além de apresentarem indícios de possível existência de concorrência entre a 
patente industrial e criação de EBTs. O conhecimento destas relações auxilia na criação de 
políticas públicas no sentido de incentivar particularidades de maior potencial na ativação do 
desenvolvimento da região. 
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