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Resumo 

A intensificação das relações universidade – empresa – governo tem despertado o 

interesse de acadêmicos que buscam compreender os diversos mecanismos de transferência de 

conhecimentos envolvidos. Esse tipo de relacionamento foi objeto de estudo de Ring e Van de 

Vem (1992), que foi descrito em um processo de três fases: negociação, comprometimento e 

execução, as quais não possuem, necessariamente, uma ordem cronológica e podem ocorrer 

simultaneamente.  Tomando como base os referidos autores, foi elaborado um modelo com 

contribuição de outros estudos a fim caracterizar, descrever e avaliar a cooperação da 

Universidade Federal de Sergipe com as empresas e com o governo. A estratégia de pesquisa 

adotada foi estudo de casos múltiplos, e quatro casos foram analisados, baseados na análise de 

conteúdo qualitativa. Como resultado, concluiu-se que diversas formas de começo da 

cooperação universidade – empresa - governo foram identificadas, bem como vários agentes 

tomaram a iniciativa de propor parceria. Em geral, essa interação resulta em um acordo 

formal: contrato ou termo de compromisso. Com relação às cláusulas de proteção, foi 

confirmado o que Ring e Van de Vem (1992) observaram: que essa atitude está relacionada ao 

grau de confiança entre as partes. Apesar da viável conjunção de interesses dos agentes, 

conflitos foram verificados durante a execução dos projetos, como atrasos decorrentes de 

demora na liberação de recursos e nas rotinas da administração pública. Essas constatações 

levam à reflexão de que a UFS precisa melhorar seu relacionamento com os outros agentes e 

isso envolve a revisão de normas internas e na criação de um setor responsável por 

implementar essa interação. 
 

Palavras-chaves: Inovação; cooperação universidade – empresas – governo (UEG); 

cooperação interorganizacional 

 



Abstract 

The intensification of the relation among university-industry-government has raised 

academics interest who tried to understand the various mechanisms of knowledge transfer. 

This type of relationship was studied by Ring and Van de Vem (1992) that described that 

process into a framework consisting in three stages: negotiations, commitment and 

executions, which do not have necessarily a chronological order and can occur 

simultaneously. Taking into account these authors, a new framework was proposed, based on 

the contributions of many other authors, with the objective to characterize, describe and 

evaluate the cooperation among Federal University of Sergipe with firms and government. 

The research strategy adopted was the multiple case studies, and four cases were analyzed 

based on qualitative content analysis. As a result it can be observed that several ways of 

cooperation have been identified and as well various agents were responsible for proposing 

the relation. Generally speaking this interaction results in a formal agreement such as a 

contract or a term of commitment. In relation to the guarantee conditions it was confirmed 

Ring e Van de Vem (1992) observation: this attitude is related with the level of confidence 

between the agents. Despite the possibility of conjunctions of common interests, conflicts 

were observed during the projects execution and, as a result, delays occurred in resources 

liberation and in public services routines. This evidence brings to reflection that UFS need to 

improve the relationship with other agents and this means the revision of internal norms and 

in the creation of a sector responsible for implementing this interaction.  

 

Key words: Innovation, cooperation university-firms-government; interorganizational 

cooperation.  
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1. INTRODUÇÃO 

Durante muito tempo predominou uma postura isolacionista entre as organizações, 

mas torna-se cada vez mais comum a busca de parcerias; algumas delas inusitadas quando 

formadas com “concorrentes”. Uma nova lógica emerge nessas relações: a da 

complementaridade. As organizações unem-se para buscar alternativas para problemas, pois 

reconhecem que não detêm todas as informações, nem todas as competências para analisá-las 

e nem todos os recursos de que necessitam. 

Tal esforço é mais proeminente nas parcerias que envolvem algum conteúdo 

tecnológico, principalmente quando realizadas por agentes de menor porte, que não dispõem 

de uma estrutura específica para a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Em muitos casos, a 

universidade aparece como parceira, visto que uma de suas funções é a realização de 

pesquisas e essa é uma maneira de transferência de conhecimento. Tal recurso, não raro, 

permite as empresas inovar em seus produtos e/ou processos e lhes confere uma fonte de 

diferenciais. 

Esse potencial de gerar riquezas em empresas e regiões tem despertado o interesse de 

governantes, que procuram fomentar a formação de parcerias em prol do ganho de 

competitividade de empresas a fim de que se tenha um efeito multiplicador na economia. 

Como observou Schumpeter (1985), numa perspectiva macro e sistêmica, o fortalecimento de 

ligações entre os agentes gera benefícios para seu entorno, refletindo no desenvolvimento 

econômico e social. De forma semelhante Cassiolato e Lastres (2000, p. 237) acreditam que 

as inovações e o conhecimento são os principais fatores que “definem a competitividade e o 

desenvolvimento de nações, regiões, setores, empresas e até indivíduos”. 

Apesar do potencial da interação universidade, empresa e governo, não se pode negar 

a existência de problemas, em função das diferenças existentes entre essas organizações 

(CYERT e GOODMAN, 1997 e CRUZ, 2000). Essa constatação foi o ponto de partida para a 

seleção do tema do presente trabalho, principalmente a questão da transferência de 

conhecimento da academia para as empresas.  

Não raro, o academicismo emperra a circulação de informações para fora dos muros 

da universidade, embora isso seja uma contradição. Tornar as informações acessíveis para a 

sociedade, guardadas as proporções, é um desafio que permeia a produção científica, mas é 

um esforço sem o qual os resultados obtidos tendem a ser inócuos já que tem sua 

aplicabilidade limitada. 
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Essa temática não é nova. Muitos estudos foram realizados e preocuparam-se em 

avaliar diversos aspectos envolvidos, sob a perspectiva de um ou mais agente. Pode-se dividir 

esses estudos em dois grandes grupos. Um deles adotou uma abordagem micro focando nas 

motivações e barreiras à cooperação (VEDOVELLO E PLONSKI, 1990; SEGATTO, 1996; 

MOTA, 1999) ou na questão do processo em si (ROCHA e PROENÇA, 1995, AMESSE e 

COHENDT, 2001).  

Outro grupo primou por uma análise macro, parte dela com base nos postulados de 

Sábato e Botana e de Etzkowitz e Leydesdorff (2000), que estudaram as ligações entre esses 

agentes verificando o grau de maturidade do sistema local de inovação (BORGES, 2006; 

PIEKARSKI, 2007; BEZERRA FILHO et all, 2008). Essas discussões podem ainda ser 

enriquecidas com contribuições de estudos sobre cooperação interorganizacional de Rin e Van 

de Vem (1997). 

Assim, o presente trabalho buscou descrever e avaliar o processo de cooperação 

tecnológica entre a UFS, o governo e as empresas, sob a perspectiva de seus agentes. A 

estratégia de pesquisa utilizada foi a de estudo de casos múltiplos, cujas unidades de análise 

são as interações, que envolvem a Universidade Federal de Sergipe (UFS) com empresas e/ou 

com o governo. Para tanto, o presente trabalho está dividido em seis seções: esta introdução, 

Fundamentação Teórica; Aspectos Metodológicos; Descrição dos Casos; Análise 

Comparativa dos Casos, Respondendo às Questões de Pesquisa e Considerações Finais. 

1.1. PROBLEMA DE PESQUISA 

Em função do contexto apresentado, foi formulado o seguinte questionamento: Como 

ocorre o processo de cooperação tecnológica da Universidade Federal de Sergipe com 

empresas e o governo? 

1.2. OBJETIVOS 

Este estudo tem como objetivo geral:  

Descrever e avaliar o processo de cooperação tecnológica da Universidade Federal de 

Sergipe com as empresas e com o governo, sob a ótica dos agentes acadêmicos, empresariais 

e governamentais. 

Dessa forma, para alcançar esse objetivo, pretende-se especificamente: 
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1. Analisar as características da cooperação da Universidade Federal de Sergipe 

com o governo e as empresas; 

2. Caracterizar as fases do processo de cooperação da universidade com as 

empresa e o governo;  

3. Avaliar, sob a perspectiva dos agentes acadêmicos, governamentais e 

universitários, a relação da Universidade Federal de Sergipe com as empresas e o 

governo. 

1.3. JUSTIFICATIVA 

A universidade é tradicionalmente reconhecida como formadora de profissionais e 

como realizadora de pesquisas (ETZKOWITZ, 2003), mas há uma tendência de que ela passe 

a exercer um papel mais ativo na sociedade, contribuindo de forma mais intensa com o 

mercado, com o governo e com a comunidade. Essa intensificação das relações universidade – 

empresa – governo tem despertado o interesse de pesquisadores que buscaram compreender 

os diversos mecanismos de transferência de conhecimentos envolvidos. 

Porém, não só a academia está sendo acionada com mais freqüência; as empresas 

demonstraram, de acordo com a Pesquisa de Inovação Tecnológica – PINTEC (IBGE, 2005) 

maior empenho ao investir em pesquisa e desenvolvimento em busca de um diferencial 

competitivo. Segundo a mesma pesquisa, o governo reconhecendo a importância de um setor 

de Ciência e Tecnologia (C&T) desenvolvido para o país, tem ampliado a concessão de 

incentivos à realização de pesquisas, como o aumento de recursos disponíveis e a aprovação 

de leis que fomentem o desenvolvimento tecnológico nas empresas e no setor público. 

Mas, longe de caracterizar-se como uma relação pacífica, a interação universidade –m 

empresa – governo (UEG) é marcada por atritos gerados pelas diferenças nessas organizações 

(CYERT e GOODMAN, 1997; CRUZ, 2000), o que, muitas vezes, leva ao menor 

aproveitamento dessa parceria, ou até ao seu fim sem a produção de resultados. 

Apesar disso, há muitos pontos positivos que justificam essa cooperação. Para a 

universidade, as contribuições dessa relação decorrem, além de outras, da obtenção de 

recursos financeiros e materiais adicionais, da realização da sua função social, da obtenção de 

conhecimentos práticos sobre os problemas existentes e da incorporação de novas 

informações aos processos de ensino (SEGATTO, 1996). 
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Para as empresas, os resultados positivos vão além da transferência de uma nova 

ferramenta ou processo, impactando na elaboração da estratégia da empresa; nas habilidades 

de solucionar problemas, na base de conhecimento; como consequência, a empresa prolongará 

sua viabilidade e criará uma cultura de valorização do conhecimento (CYERT e GOODMAN, 

1997; CRUZ, 2000); no acesso a competências complementares necessárias para o 

desenvolvimento e lançamento de novos produtos no mercado e no aprimoramento da 

capacidade de identificar potenciais parceiros que poderiam contribuir para o 

desenvolvimento de novos produtos (GERARD; ZAHRA; WOOD, 2002). 

Para o governo, o efeito positivo reflete-se no desenvolvimento local, cujo impacto 

esperado é a maior competitividade para as empresas locais e maior qualidade de vida para a 

população. Numa reação em cadeia, os benefícios para a economia local com a disseminação 

de conhecimento na sociedade são capazes de gerar redução do gap em relação às economias 

mais desenvolvidas e criação de uma estrutura que favoreça o crescimento sustentado da 

região (CASSIOLATO e LASTRES, 2000 e NELSON, 2006). 

Cyert e Goodman (1997) elencaram diversas razões para estudar essa relação: a) os 

centros formados por universidade e empresa estão crescendo em importância; b) fortes forças 

ambientais impulsionam esse crescimento; c) essas relações são precursoras de formas de 

colaboração mais complexas e d) representam a política nacional de um país.  

Além desses motivos, Gerard; Zahra e Wood (2002) alegam que pouco se sabe a 

respeito da relação entre os custos e os benefícios para as empresas envolvidas que 

estabelecem ligações com universidades, especialmente as relacionadas com atividades de 

pesquisa. Enquanto há uma grande diversidade de pesquisas cujo foco foi a interação 

universidade – empresa, menor atenção foi dada à analise da tríplice hélice (universidade – 

empresa – governo).  

Finalmente, a cooperação UEG é potencialmente benéfica para os agentes 

participantes e para o desenvolvimento local. Por isso há interesse em entender como esses 

mecanismos de formação de alianças para a transferência de conhecimento ocorrem entre a 

UFS, as empresas e o governo no estado de Sergipe. 

Tradicionalmente, o foco da UFS foi o ensino, o que vem se modificando nos últimos 

anos com a instalação de laboratórios e com o funcionamento de novos cursos que tendem a 

interagir mais com o meio produtivo. Houve, também, a participação da UFS em entidades 

que visam, entre outras atribuições, estimular o surgimento de empresas de base tecnológica 



 15 

como o Centro Incubador de Empresas de Sergipe (instalado no Sergipe Parque Tecnológico, 

vinculado ao governo estadual) e a criação de uma coordenação em sua estrutura, o Centro de 

Inovação e Transferência de Tecnologia com a missão de auxiliar a interação com o mercado 

e a proteção de direitos de propriedade. Porém, no tocante à estrutura de interface com o meio 

produtivo, ainda permanece uma lacuna. 

Considerando a situação acima e que pouco foi escrito acerca do processo de 

cooperação entre universidade – empresa – governo no estado de Sergipe, o presente estudo 

espera contribuir fornecendo subsídios para a sua compreensão e sugerindo ações que visem 

potencializar a troca de conhecimento entre organizações tão diferentes 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo visa proporcionar o embasamento teórico necessário à compreensão do 

objeto de estudo da presente pesquisa: a cooperação tecnológica universidade – empresa –

governo (UEG). Nesse sentido, derivam-se do referido objeto dois aspectos importantes, que 

nortearam a elaboração desta fundamentação teórica: um sobre a cooperação tecnológica e 

outro sobre a cooperação entre organizações diferentes. 

Do primeiro, faz-se necessária a percepção da sua vinculação com a necessidade de as 

organizações inovarem, que emerge como condição sine qua non para a sua sobrevivência ou 

consecução de sua missão. Essa questão foi abordada por diversos estudos, que tiveram início 

ainda na Revolução Industrial e continuam até hoje. A subseção 2.1, Inovação e 

Desenvolvimento Econômico, traz definições atuais para a inovação e discute a inovação 

como motor do desenvolvimento. 

Dando continuidade à temática da inovação no capítulo, a subseção 2.2, Ciência e 

Tecnologia: Ambientes Políticos e Institucional Brasileiro, faz um panorama da Ciência e 

Tecnologia (C&T) no Brasil, enquanto a subseção 2.3, O Sistema Local de Inovação 

Nordestino e Sergipano, cuidará de elencar as especificidades regionais e do Estado.  

O segundo aspecto, por sua vez, requer atenção às implicações decorrentes da união de 

esforços de organizações com perfis e objetivos distintos em prol de um fim comum. Assim, a 

subseção 2.4, Cooperação Interorganizacional, versará sobre a cooperação entre diferentes 

organizações de forma genérica. Por sua vez, a subseção 2.5, Modelos de Cooperação 

Universidade – Empresa – Governo, trará modelos que descreveram a cooperação em 

questão. 

Em seguida, será demonstrado na subseção 2.6 o Modelo Adotado no Estudo, a qual 

destacará as contribuições das pesquisas anteriores e elencará as categorias analíticas 

utilizadas. Como uma proposta de revisão de trabalhos anteriores relevantes, que versaram 

sobre o tema, será apresentada a subseção 2.7., Estado da Arte, a fim de extrair elementos de 

análise e fundamentar a interpretação dos casos. 

2.1. INOVAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

O objetivo desta seção é tanto definir inovação, quanto relacioná-la com o 

desenvolvimento tecnológico das firmas e nações, que poderá levar a maior geração de 

riqueza. Assim, ficará clara a finalidade buscada pelas empresas e pelo governo ao engajarem-



 17 

se na cooperação UEG. Assim, inicia-se a discussão com uma retrospectiva de estudos 

relevantes sobre inovação, para depois expor uma concepção atual sobre a temática. 

As noções acerca da inovação surgiram ainda na Revolução Industrial no século XIX, 

quando se tornou patente a diferença entre as nações mais ricas e as mais pobres, até o 

reconhecimento da importância do meio em que as inovações ocorrem e que culminou no 

conceito de Sistema Local de Inovação e de Arranjos Produtivos Locais.  

As primeiras impressões, de acordo com Tigre (2006), nasceram no bojo da Teoria 

Clássica com Adam Smith e David Ricardo. Smith reconheceu o impacto das inovações na 

produtividade da empresa (a exemplo da divisão social do trabalho e os melhoramentos na 

maquinaria) e a relação entre mudança tecnológica e crescimento econômico por meio de 

observação e da experiência. As inovações, segundo o autor, eram resultantes do 

conhecimento acumulado. Já Ricardo, em 1817, avançou na teoria ao relacionar o aumento de 

capital com o crescimento e o progresso técnico com o processo de queda dos preços em 

relação aos rendimentos nominais. 

Em 1841, List contrapôs-se a Adam Smith ao diferenciar as causas da riqueza da 

própria riqueza. Para o autor, mais importante para uma pessoa ou país seria sua força 

produtiva, ou seja, sua capacidade de produzir riqueza, pois assim se conseguiria alterar sua 

condição de pobreza; por isso o autor defendeu, ao contrário dos clássicos, a utilização de 

proteção tarifária para a indústria do país. Outras medidas recomendadas foram: o 

investimento em educação e pesquisa, a definição clara de leis, entre outras que promovam e 

sustentem as forças produtivas para o futuro (LIST, 1989). 

Uma das principais contribuições do autor foi o reconhecimento do papel das 

aglomerações na formação de redes de conhecimento, quando o conceito ainda não existia, 

como é evidenciado abaixo: 

Quanto mais as pessoas vivem juntas em um mesmo lugar, tanto mais cada 

uma delas depende, em seus negócios, da cooperação de todas as outras, tanto mais 

os negócios de cada uma exigem conhecimento, circunspecção, educação, tanto 

menor é a interferência da obstinação, da ausência da lei, da opressão, da oposição 

arrogante à justiça nas atividades de todos esses indivíduos e nos objetivos que 

perseguem, e tanto mais perfeitas serão as instituições civis, tanto maior será o grau 

de liberdade existente, tanto maiores serão as oportunidades para o auto-

aperfeiçoamento e para a cooperação e aperfeiçoamento dos outros (LIST, p. 141, 

1989). 

Marshall (apud TIGRE p. 4, 2006), reforçou a importância do entorno para a geração 

de economia de escala, já que seria possível diluir custos fixos investidos na economia 
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conforme o volume de produção aumentasse. Por outro lado, isso só ocorreria para algumas 

indústrias e serviços; para outras, seria experimentado um aumento nos custos variáveis, 

gerando uma deseconomia de escala.  

Marx, que sucedeu os clássicos no campo teórico, teve grande interesse pelo estudo 

dos impactos da mudança tecnológica na economia, pois para ele a economia capitalista não 

pode ser entendida sem que se compreenda a lógica das mudanças em tecnologia. Ele a 

considerava um elemento endógeno presente nas relações produtivas e na valorização do 

capital. Na luta por fatias do mercado, a inovação era uma forma de obter um monopólio 

temporário sobre uma técnica superior ou produto diferenciado e garantir retornos maiores 

(TIGRE, 2006). 

Para Freeman (1993) (apud TIGRE p. 4, 2006), até meados do século XX houve um 

negligenciamento histórico, por parte dos economistas, de aspectos relacionados a mudanças 

tecnológicas e organizacionais da firma, que a consideravam área de atuação de engenheiros e 

cientistas.  

Nos anos 60 e 70, segundo Lastres (1995), as correntes teóricas que versavam sobre 

economia da inovação resumiam-se em duas. Uma era reconhecida como “science & 

technology-push” e advogava que os avanços científicos e tecnológicos eram os principais 

alavancadores do progresso técnico. A segunda corrente, a “demand pull”, que, ao contrário 

da primeira, que atribuía grande importância às inovações radicais, defendia que as inovações 

seriam incrementais e advindas de esforços provenientes de várias partes da empresa e de 

vários elementos da cadeia produtiva. 

A segunda corrente prevaleceu e atualmente há grande ênfase no estudo do contexto 

em que ocorrem as inovações e nas relações entre os agentes. Em meados da década de 80, 

segundo Lastres e Cassiolato (p. 24, 2003), surgiu o conceito de sistema de inovação, definido 

como “um conjunto de instituições que contribuem para o desenvolvimento da capacidade de 

inovação e aprendizado de um país, região ou localidade”. De acordo com os autores, os 

processos de inovação são resultado da interação da firma com o seu contexto, por isso a 

importância de instituições de suporte, de uma base legal consistente e de um pool de 

empresas que permitam a troca de conhecimentos. 

Pavitt (1984) contribuiu para essa concepção ao desenvolver uma análise mais voltada 

para os setores e para as relações deles decorrentes, que compreendia a inovação como um 

resultado das atividades internas ou entre firmas. O autor percebeu que essas relações não 
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eram rotineiras entre as empresas de um mesmo setor; pelo contrário, elas as distinguiam 

quanto às suas capacidades de gerar aplicações funcionais e de apropriar-se do conhecimento 

por um tempo determinado, o que é justificado em função do caráter específico das inovações, 

afirma que são voltadas para objetivos peculiares de cada empresa. 

Além disso, segundo o referido autor, as trajetórias tecnológicas diferenciar-se-iam por 

setor. Por isso, o empenho em desenvolver internamente as capacidades para a produção de 

inovações resulta num processo cumulativo de informação e habilidades, que será um dos 

fatores determinantes do futuro tecnológico de uma empresa ou segmento. 

O referido autor percebeu que havia uma diferença marcante, quanto à importância das 

inovações, para produtos e processos entre os setores. Com base nessa observação, Pavitt 

(1984) identificou três tipos de firmas: a) as dominadas por fornecedores, aos quais subsidiam 

com informações para a melhoria de seus insumos, b) as intensivas em produção, que 

desenvolvem internamente, pesquisas objetivando inovações em produtos, e c) de 

fornecedores especializados caracterizados pela produção em larga escala, cujos fatores 

decisivos são o aprimoramento contínuo do projeto, a confiabilidade no seu produto e na sua 

capacidade de responder adequada e rapidamente às necessidades dos usuários. 

Nelson (2006) também observou diferenças entre os setores de atividades. Os mais 

dinâmicos possuem uma intensa atividade de P&D, que pode ser originada internamente, por 

fornecedores ou por empresas do governo. Por sua vez, naqueles tecnicamente progressistas, 

caracterizados pela concorrência oligopolista, as inovações são geradas nas próprias 

empresas, enquanto, nos “atomizados”, as inovações se originam de empresas de outro ramo. 

A corrente evolucionista, de acordo com Tigre (2006), aprofundou a noção de 

conhecimento acumulado e de aglomerações defendidos pelos clássicos. Esses conceitos 

combinados resultaram no estabelecimento de uma relação entre conhecimento da firma e as 

oportunidades tecnológicas advindas de seu ambiente que explicaria as diferentes trajetórias e 

estruturas de mercado. Um de seus representantes, Schumpeter atribuiu grande importância ao 

papel das empresas na ocorrência de ciclos de prosperidade. Segundo o autor, as inovações 

surgidas nas firmas desencadeiam ciclos de prosperidade e recessão. Os efeitos desses ciclos 

estão atrelados ao grau de ruptura da inovação – incremental ou radical (TIGRE, 2006; 

OECD, 1997). 

Ainda segundo este autor, Schumpeter justificou a ocorrência dos ciclos de 

Kondratieff ao processo de difusão de grandes inovações na economia mundial. Ele associou 
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os períodos de prosperidade à fase de rápida difusão de inovações-chaves no sistema 

produtivo. O sucesso de empresários inovadores na introdução de novos produtos e processos 

proporcionaria uma onda de otimismo diante das perspectivas de grandes lucros. Ao 

reproduzir as inovações bem-sucedidas, empresários inovadores realizariam investimentos 

produtivos e criariam novos empregos, favorecendo o crescimento econômico. 

Esses ciclos aconteceriam em função de mudanças internas na economia, dependentes 

do estágio anterior, que acontecem por vontade dos agentes de produção, que passam a 

empregar fatores de produção de uma forma diferente. Os efeitos desses ciclos estão atrelados 

ao grau de ruptura da inovação que a desencadeou ou se ela foi incremental ou radical 

(SCHUMPETER, 1985; OECD, 1997; TIGRE, 2006). 

Nesse sentido, o desenvolvimento, para Schumpeter (1985), surge quando as novas 

combinações (“inovações”) aparecem de forma descontinuada levando: 1) à introdução de um 

novo bem; 2) à introdução de um novo método de produção; 3) à abertura de um novo 

mercado; 4) à conquista de uma nova fonte de matéria-prima e; 5) ao estabelecimento de uma 

nova organização (ex: formação de um monopólio). A identificação dessas mudanças depende 

da unidade de análise, ou seja, algo pode ser inovador num país, mas não em outro.  

Mensch (2006, apud TIGRE), atribuiu o surgimento dos ciclos descritos por 

Schumpeter não à atividade de empreendedores (visão micro), mas ao surgimento de clusters 

de inovações básicas que redundam em setores novos, que, por sua vez, geram mercados em 

massa. Esse aumento da produção requer a busca por novos mercados e estimulam as 

exportações. A massificação do mercado atinge uma escala global e torna o investimento no 

mercado produtivo menos atrativo e direciona as aplicações para o mercado financeiro que 

resulta num ciclo recessivo. Somente um novo surto de inovação pode tirar a economia da 

depressão. 

Nelson (2006), embasado nas ideias de Schumpeter, defendeu a inadequação da teoria 

neoclássica para explicar o processo de inovação: o crescimento econômico de longo prazo é 

explicado pelos deslocamentos na função de produção. Como consequência, algumas 

variações restaram não elucidadas, como a organização interna ou os gastos com P&D de uma 

firma, que resultam em um avanço em relação aos seus competidores, porém, essas variações 

não devem ser tratadas como um ruído aleatório, pois levam ao processo de crescimento. 

Outros aspectos não contemplados foram os erros e interrupções, embora corriqueiros no 

processo de P&D. 
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Nelson e Winter (1982 apud POSSAS, p. 05, 2003) defenderam que as inovações são 

“contexto – intensivas” em função de três motivos: i) terem como referência determinado 

ambiente competitivo, nacional e institucionalmente condicionado; ii) ocorrerem em blocos 

sinérgicos no tempo e iii) requererem volumes de investimentos significativos. 

Dosi (2006) retomou conceitos da corrente evolucionista através da análise do 

desenvolvimento científico, a partir do qual criou o termo “paradigma tecnológico”, que é 

uma tendência determinante das trajetórias tecnológicas (serve de direcionamento de 

tecnologias possíveis) e definidora do progresso técnico. 

As trajetórias tecnológicas, para Dosi (2006), possuem algumas características: a) 

podem ser genéricas ou mais específicas; mais ou menos poderosas; b) são complementares 

entre conhecimentos, habilidades etc. c) são modificadas conforme é alterado o paradigma 

tecnológico; d) são passíveis de avaliação ex-post. Respeitadas as peculiaridades das 

trajetórias tecnológicas, afirma esse autor que há uma dificuldade em sua seleção para as 

firmas e indivíduos, o que gera grande incerteza. Nesse processo são considerados diversos 

fatores como: a) capacidade de redução de custos da nova tecnologia, b) o potencial de 

economizar em mão de obra e c) os padrões de conflitos sociais e industriais.  

Conforme Dosi e Grazzi (2010), as trajetórias das tecnologias podem ser descritas 

através das características tecnoeconômicas de gerações similares de artefatos. De maneira 

geral, Dosi (2006) afirma que a mudança tecnológica é influenciada pela dinâmica econômica 

– restringindo-se a uma alteração “normal” dentro das trajetórias tecnológicas, bem como pela 

emergência de um novo paradigma tecnológico – fruto de uma complexa interação entre 

avanços da ciência, fatores institucionais e mecanismos econômicos, ou ainda, motivada por 

fatores intrínsecos ao desenvolvimento tecnológico autônomo e por regras específicas.  

Perez (2010, p. 186) endossa a teoria de Dosi (2006) e de Dosi e Grazzi (2010), ao 

afirmar que os contextos econômico e socioinstitucional são importantes para o surgimento de 

inovações, pois se referem a um processo coletivo no qual participam desde fornecedores e 

distribuidores até consumidores. Trata-se de acontecimentos em cadeia: uma inovação 

demanda outras complementares, seja no campo tecnológico, seja na gestão das organizações, 

que podem redundar em revoluções tecnológicas. Esse conceito, de acordo com Perez e Soete 

(1988 apud POSSAS, P. 03, 2003) simboliza, as “janelas de oportunidade” que reduzem o 

caminho rumo ao catch up e à redução do hiato econômico. 
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A revolução tecnológica, para Perez (2009), é como uma série de rupturas inter-

relacionadas, que formam um conjunto maior composto por tecnologias independentes – “um 

cluster dos clusters ou um sistema dos sistemas”. Tal fenômeno é distinguido pela autora 

através das seguintes características: a) a forte conexão e interdependência dos participantes 

do sistema em seus mercados e tecnologias; b) a profunda capacidade de transformação do 

restante da economia. 

O contexto de que trata Perez (2009, p. 194), “Techno-economic paradigm” ou “meta-

paradigm”, refere-se a um apanhado de práticas lucrativas e de sucesso – relacionadas à 

escolha de insumos; de métodos e tecnologias e de estruturas organizacionais, modelos de 

negócio e de estratégias – que são transformadas em princípios e critérios de decisão que 

facilitam o uso de novas tecnologias.  

Posteriormente, esses paradigmas, à medida que são amplamente difundidos, tornam-

se o novo senso comum. Segundo Dosi e Grazzi (2010), há padrões de conhecimento 

tecnológico ligados a formas específicas de solução de problemas de uma estrutura, que, para 

serem modificados, exigem um rompimento dos paradigmas vigentes. 

Outros aspectos do processo de geração de novas tecnologias, normalmente 

negligenciados, mas que influenciam a lucratividade em P&D, foram identificados por Nelson 

(2006): 1) o grau de incerteza, principalmente quanto à seleção do projeto potencialmente de 

maior retorno; 2) a concorrência entre os empreendedores; 3) o regime de direitos de 

propriedade e 4) o conhecimento prático (know how) como sucedâneo ou complemento da 

P&D. 

Após o contexto histórico em que se relacionou a melhoria tecnológica com as 

inovações e, estas com a geração de riquezas, faz-se necessário atribuir conceitos atuais que 

norteiem a análise teoricamente o estudo. Nesse sentido, uma inovação pode ser definida, de 

acordo com a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores 

(ANPROTEC) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 

(2002, p. 62), como “a introdução no mercado de produtos, processo, métodos ou sistemas 

não existentes anteriormente, ou com alguma característica nova e diferente daquela até então 

em vigor, com fortes repercussões econômicas”. 

Um conceito mais abrangente foi difundido pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OECD) (2002) em suas diretrizes para a padronização de 

pesquisas sobre a temática cuja proposta foi delimitar o referencial na hora da análise. Logo, 
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uma inovação seria considerada a aplicação de algo novo ou melhorado, tendo em vista a 

empresa, seus produtos, processos e métodos organizacionais. Nessa análise, o pesquisador é 

instruído a assegurar-se de que um produto novo ou melhorado é implementado quando 

introduzido no mercado, bem como que novos processos e métodos de marketing e/ou 

organizacionais são implementados quando efetivamente utilizados nas operações das 

empresas. 

Contrariando o senso comum, as atividades inovadoras não se restringem à P&D; 

como alerta a OECD (1997), elas podem envolver outros meios como: a) identificação de 

novos conceitos para produtos, processos, métodos de marketing ou mudanças 

organizacionais por meio de acompanhamento de mercado, benchmarkig ou via suas 

capacidades de concepção e desenvolvimento de produtos; b) compra de informações técnicas 

(informações pateadas) ou de experiência e know-how por meio de engenharia, design ou 

outros serviços de consultoria; c) treinamento interno ou contratação de novos funcionários; 

d) investimento em equipamentos, softwares ou insumos intermediários; e) reorganização de 

sistemas de gerenciamento e de todas as suas atividades de negócios e f) desenvolvimento de 

novos métodos de marketing 

Apesar da gama de atividades que permite a descoberta de inovações, ao engajarem-se 

nesses projetos, as firmas enfrentam determinadas condições elencadas pela OECD (1997, 

2007): a) incerteza de resultados; b) geração de novos conhecimentos ou de criação de novos 

usos para os conhecimentos existentes como pré-requisito para a atividade inovadora; c) 

transbordamento dos resultados, ou seja, os benefícios geralmente não se restringem à 

empresa inovadora e d) objetivo de criação ou manutenção de uma vantagem competitiva para 

a empresa como motivador das ações inovativas. 

Com reflexo das diferentes fontes de inovação, a OECD (1997) criou conceitos 

derivados, assim, considerando a sua abrangência, as inovações podem ser: 

a) De produto – a introdução de bem ou serviço novo ou significativamente 

melhorado no que concerne às suas características ou usos previstos (p. 57); 

b) De processo – implementação de um processo de produção ou distribuição novo 

ou significativamente melhorado (p. 58); 

c) De marketing - implementação de um novo método de marketing com mudanças 

significativas na concepção do produto ou em sua embalagem, no posicionamento 

do produto, em sua promoção ou na fixação de preços (p. 59); 
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d) Organizacional – implementação de um novo método organizacional nas práticas 

de negócio da empresa, na organização de seu local de trabalho ou em suas 

relações externas. 

No Brasil, o IBGE (2007) adotou uma classificação mais resumida, reconhecendo dois 

tipos de inovação: a de produto e a de processo, mas que seguiu as diretrizes da OECD e 

manteve os conceitos intactos. O SEBRAE e a ANPROTEC (2002), por sua vez, em seu 

Glossário discriminam três tipos de inovação: 

a) Inovação tecnológica – introdução de produtos e processos tecnologicamente 

novos ou aprimorados; 

b) Inovação incremental – introdução em uma empresa, sem alteração da sua 

estrutura industrial, de qualquer tipo de melhoria em produto, processo ou 

mudanças de equipamento e/ou de organização da produção; 

c) Inovação radical – a introdução de novo produto ou processo ou renovação da 

forma de organização da produção que pode resultar em ruptura estrutural com o 

padrão tecnológico até então utilizado, dar origem a novas indústrias, setores ou 

mercados. 

Para que não haja confusão entre os pesquisadores, a OECD (2002), além de definir 

inovação, elenca situações que não ensejam a sua ocorrência como: a) interrupção do uso de 

um processo, um método de marketing ou organizacional, ou a comercialização de um 

produto; b) compra de equipamentos idênticos aos já instalados ou pequenas extensões e 

atualizações em equipamentos ou softwares existentes; c) mudança de preço de um produto 

ou da produtividade de um processo resultante exclusivamente de alterações no preço dos 

fatores de produção; d) personalização (exceto as que geram atributos significativamente 

diferentes em relação aos produtos que a empresa produzia anteriormente); e) mudanças 

sazonais regulares e outras mudanças cíclicas; f) a comercialização de produtos novos ou 

melhorados para o atacadista, o varejista ou a empresa de transporte e de armazenamento 

(exceto se a empresa começar a trabalhar com uma nova linha de bens). 

Como mostrado, as descobertas de inovações envolvem um processo complexo, não 

restrito ao P&D, no qual contribuem diversas áreas da empresas. A empresa, por seu turno, 

não é um ambiente fechado e, portanto, recebe influências do meio externo que impactarão o 

seu desempenho inovativo. A OECD (1997), nesse sentido, descreve o ambiente institucional, 

que é constituído por: a) sistema educacional básico para a população em geral; b) sistema 

universitário; c) sistema de treinamento técnico especializado; d) base de ciência e pesquisa; 
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e) reservatórios públicos de conhecimento codificado; e) políticas governamentais; f) 

ambiente legislativo e macroeconômico; g) instituições financeiras; h) facilidade de acesso ao 

mercado e i) estrutura industrial e ambiente competitivo. 

Lastres (1995) endossa esse argumento afirmando que é nas empresas que ocorre o 

desenvolvimento e acúmulo de tecnologias decorrentes de suas capacidades internas que 

fazem usufruto de pesquisas internas e externas. Concorrem para esse fim aspectos sociais e 

organizacionais de cada sistema nacional de inovação, tendo o governo como um agente 

catalisador e fomentador de identificação de oportunidades promissoras, na promoção do 

processo acumulativo de aprendizado e na articulação das interconexões entre as políticas 

industriais, de C&T, educacional, de emprego, entre outras.  

2.2. CIÊNCIA E TECNOLOGIA: AMBIENTE POLÍTICO E INSTITUCIONAL 

BRASILEIRO  

A relação entre progresso tecnológico e desenvolvimento econômico, explicada pelas 

teorias evolucionistas na seção anterior, permite a compreensão das ações de muitos governos 

ao investirem em ciência e tecnologia. Stopper (1995) defendeu esse argumento, de um 

Estado mais ativo com relação à inovação, no tocante às instituições de suporte, às políticas 

industriais, à legislação financeira e do mercado de trabalho, às estruturas de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) e à forma como é tratada. Sob esse aspecto, o Brasil ainda precisa 

percorrer um longo caminho para nivelar-se com as nações mais inovadoras. Segundo o 

argumento do Sistema Nacional de Inovação (SNI), pode-se afirmar que o referido SNI 

poderia ser mais eficaz, conforme será demonstrado através dos estudos a seguir. 

Segundo Valle, Bonacelli e Sales Filho (2002), o início da política de C&T no Brasil 

deu-se em 1951, no bojo dos governos militares que consideravam estratégica a área de C&T, 

com a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES). Para os 

autores, na década de 60, outros avanços foram realizados com a criação da Financiadora de 

Estudos e Projetos (Finep) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FNDCT), que teve uma atuação intensa até os fins da década de 70. Mas a crise 

econômica que assolou o mercado na época fez minguar os investimentos estrangeiros no 

Brasil e provocou a desaceleração das ações realizadas através do FNDCT, financiadas em 

grande parte por esses recursos. 
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Há uma clara diferença entre as políticas adotadas até os anos 80 e as posteriores. 

Para Viotti (2008), as políticas de C&T das décadas de 50 e 80 foram influenciadas pelo 

modelo de industrialização adotado de substituição de importações. Esse modelo era baseado 

em dois pilares: a absorção progressiva de capacidades de produção de bens manufaturados e 

a expectativa de que a industrialização traria como subproduto a “industrialização” do 

processo de mudança técnica. 

Viotti (2008) observou que, com o passar dos anos, o primeiro pilar teve um bom 

desempenho, enquanto o segundo não alcançou resultados satisfatórios, na medida em que a 

geração de capacidades não foi absorvida pelo mercado. Assim, o modelo de substituição das 

importações não foi substituído/complementado pelo desenvolvimento tecnológico endógeno. 

Outros fatores inerentes à economia brasileira contribuíram para a ocorrência das crises 

macroeconômicas e fiscal que levaram a este resultado: a baixa taxa de absorção de 

tecnologias externas e a persistência de elevados níveis de pobreza e desigualdade. 

Para o referido autor, uma das fraquezas do modelo linear de inovação adotado no 

Brasil é que o mesmo reservava às empresas um papel secundário na geração de 

conhecimento, cuja fonte primordial eram as instituições de P&D por meio do 

desenvolvimento de pesquisa básica que culminaria em inovação (passando pela pesquisa 

aplicada e pelo desenvolvimento experimental). 

Os efeitos da crise econômica perduraram no Brasil durante um bom tempo, pois o 

país parecia viver uma letargia agravada pelas altas taxas de inflação. Para Koeller (2007), até 

os anos 90 muito pouco se avançou no estabelecimento de uma política de C&T no Brasil. 

Apesar de, em 1985, de acordo com Valle, Bonacelli e Sales Filho (2002), ter sido realizada 

uma tentativa de retomar os níveis de investimento da década de 70 com a criação do 

Ministério de Ciência e Tecnologia, a medida mostrou-se pouco eficiente.  

Koeller (2007) atribuiu o pequeno avanço nas políticas de C&T o fato de que, entre 

1980 e 1994, o Brasil viveu um período de altas taxas de inflação, o que monopolizou a 

atenção dos governantes. Como resultado, nesse período, de acordo com Viotti (2008), a 

exemplo do que ocorrera no período anterior, obteve-se somente a formação de recursos 

humanos de alto nível para um efeito prático em termos de desenvolvimento tecnológico e a 

geração de inovações num nível aquém do desejado. 

A percepção no início dos anos 90, segundo Viotti (2008), era de que o modelo 

desenvolvimentista era ineficiente, não gerava competitividade na economia e era causador do 
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atraso econômico, por isso fora substituído pela abertura comercial como motor do 

desenvolvimento. Em função das novas percepções dos agentes governamentais, a política de 

C&T trouxe consigo algumas novidades: a preocupação com a qualidade e a expansão da 

educação; a reforma do sistema de propriedade intelectual; início e consolidação do processo 

de difusão de práticas de gestão de qualidade; a promoção do empreendedorismo e das 

incubadoras de empresas e parques tecnológicos e a introdução da inovação como objetivo da 

política. 

Parecia desenhar-se um novo ambiente institucional de C&T no Brasil, o qual 

enfrentou períodos de instabilidade econômica que cumularam em um empréstimo do Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e na adoção de uma política restritiva de metas fiscais e de 

inflação, situação que começou a ser revertida somente no ano de 1998 quando se alcançou a 

redução e controle das variações nos preços. Esses fatores, para Koeller (2007), influenciaram 

o desempenho das políticas de C&T à medida que o país era obrigado a conviver com uma 

constante contenção de gastos públicos. 

Apesar disso, segundo Almeida et al. (2008), medidas isoladas foram sendo tomadas 

pelo governo federal. Em 1993, foi promulgada a Lei 8.661, que instituiu os primeiros 

incentivos aos empresários para a adoção de inovações. Posteriormente, essa lei foi revogada 

pela Lei 11.196 de 2005, que instituiu o “Regime Especial de Tributação para a Plataforma de 

Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação” 

Em 1999 foram criados os primeiros fundos setoriais, que foram incorporados ao 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – (FNDCT) com exceção do 

Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (FUNTTEL). Ao todo são 

16 fundos, dos quais 14 são destinados a projetos específicos, um destinado à interação 

universidade-empresa (fundo verde-amarelo) e outro à melhoria da estrutura: i) verde-

amarelo; ii) audiovisual; iii)CT-AEREO; iv) CT-AGRO; v) CT-AMAZÔNIA; vi) CT-

AQUAVIÁRIO; vii) CT-BIOTEC; viii) CT-ENERG; ix) CT-ESPACIAL; x) CT-HIDRO; xi) 

CT-INFO; xii) CT-INFRA; xiii) mineral; xiv) CT-PETRO; xv) CT-SAÚDE; xvi) CT-

TRANSPORTE (FINEP, 2011). 

Os recursos são oriundos de três impostos: sobre a exploração de recursos naturais 

pertencentes à União, sobre produtos industrializados de alguns setores e sobre a Contribuição 

de Intervenção no Domínio Econômico. A gestão desses fundos ocorre através de comitês nos 

quais participam a FINEP, o CNPQ e o MCT. Outra característica importante é que 30% dos 

recursos dos fundos são destinados as regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste (FINEP, 2011). 
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Os fundos setoriais, de acordo com Valle, Bonacelli e Sales Filho (2002), foram uma 

tentativa de minimizar ou suprimir alguns gargalos como a instabilidade de recursos, o baixo 

comprometimento do setor privado, a concentração regional de recursos, a ausência de 

priorização e de diferenciação de áreas estratégicas e a limitada cooperação interinstitucional.  

Em 2002, houve uma ampliação dos incentivos fiscais do Imposto de Renda 

realizada pela lei 10.637. A referida lei prevê que “as pessoas jurídicas poderão deduzir do 

lucro líquido, na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, as despesas 

operacionais relativas aos dispêndios realizados com pesquisa tecnológica e desenvolvimento 

de inovação tecnológica de produtos”. Vale ressaltar que o conceito de inovação engloba a 

criação de um novo produto ou processo, bem como a agregação de melhorias a produtos ou 

processos existentes. 

Apesar da mudança de postura quanto ao tratamento das políticas de C&T, afirma 

Viotti (2008, p. 148): “A introdução da inovação no discurso da política foi, entanto, muito 

mais fácil do que sua efetiva introdução na prática política. O modelo linear ainda manteve 

forte influência, especialmente na comunidade acadêmica”. 

Também em 2002, foi lançado o Livro Branco da Ciência, Tecnologia e Inovação 

pelo Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT). A publicação, que tinha um horizonte de 

tempo até 2012, reconheceu a falência do modelo de importação de tecnologia e defendeu 

além a promoção da competitividade, a elevação de renda da população e a preservação do 

patrimônio natural. Outras fraquezas apontadas pelo MCT foram: a pequena base científica do 

Brasil e a limitada capacidade do país em converter os avanços no conhecimento em 

inovações com impactos econômicos e sociais. 

Por outro lado, o MCT (p. 27, 2002) reconhece a inovação como um fenômeno 

sistêmico que ocorre no campo econômico e social, e está relacionado à história, cultura, à 

educação, às organizações institucionais e políticas e à base econômica da sociedade. Nesse 

sentido, a parceria de universidades e institutos de pesquisas com o meio produtivo foi 

considerada um importante “instrumento de promoção de inovação tecnológica e de 

desenvolvimento em geral”, a qual seria orquestrada pelo governo, como uma referência ao 

modelo da tríplice hélice de Etzkowitz e Leydesdorff (2000). 

Posteriormente, conforme Koeller (2007), o governo Lula teve outros objetivos: uma 

inserção comercial mais agressiva e a elaboração de uma política industrial, diferentemente 

dos mandatos de Fernando Henrique Cardoso, cujo foco foi o controle da inflação. Segundo 
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Viotti (2008), houve não só uma retomada das políticas industriais como também a sua 

articulação com a política tecnológica.  

Nesse sentido, alguns instrumentos legais foram criados como tentativa de melhorar 

o ambiente institucional e estimular as inovações no âmbito das empresas. Um desses 

mecanismos foi a Lei 10.973 de 2004, também conhecida como “Lei da Inovação”, inspirada 

no Bayh Dole Act e na lei francesa de inovação, procurou principalmente regular a 

transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa públicos para as 

empresas (VIOTTI, 2008). 

A lei de inovação buscou concretizar o papel de “maestro” que cabe ao governo no 

sistema nacional/local de inovação, por meio de medidas que buscam estimular parcerias 

entre empresas nacionais, Institutos de Ciência e Tecnologia (ICT) e organizações de direito 

privado sem fins lucrativos voltadas para pesquisa e desenvolvimento. Por outro lado, foi 

dada autonomia para os ICTs gerirem sua política de inovação por meio de Núcleo de 

Inovação Tecnológica (NIT). Outra forma de estímulo prevista na lei foi a permissão de 

criação de fundos mútuos de investimentos e a concessão de subvenção econômica como 

forma de estímulo à inovação nas empresas e por inventores independentes (BRASIL, 2004) 

Outra lei importante foi a número 11.196 de 2005, ou “Lei do Bem”, que, de acordo 

Almeida et al. (2008), concedeu às instituições de pesquisa, universidades ou inventores 

independentes incentivos ficais em função de dispêndios com P&D, além de um tratamento 

diferenciado no momento da compra de equipamentos voltados para esse fim. Todavia, 

segundo os autores, apesar da maior transparência e organização experimentada pelas 

empresas em função das novas leis de incentivo à inovação, elas continuaram com dificuldade 

em operacionalizá-las, tendo em vista que a execução orçamentária dos fundos setoriais em 

ciência e tecnologia não foi satisfatória, acarretando barreiras para a aprovação de projetos. 

Mesmo após os avanços ocorridos nas políticas de estímulo à pesquisa e inovação no 

Brasil, Viotti (2008) observa que há resquícios do modelo linear, sobretudo nos fundos 

setoriais que ainda preservam os mesmos critérios de avaliação de projetos da área acadêmica. 

Após esse breve histórico dos principais marcos institucionais da política de C&T no 

Brasil, realizado na sessão anterior, far-se-á aqui uma análise dos efeitos práticos dessas 

políticas. As pesquisas, em geral, confirmam o que anteriormente os autores observaram: 

avanços ocorreram em termos de investimentos e de resultados, mas foram tímidos diante das 

necessidades do país. 
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A figura 01 representa a evolução dos gastos com P&D dos agentes (empresas e 

instituições) entre os anos 2000 e 2008. Percebe-se que há uma tendência de crescimento 

desses dispêndios, o que pode, em parte, estar associado a incentivos governamentais.  

 

Figura 01: Evolução dos Gastos com P&D (2000-2008) 

Fonte: Ministério de Ciência e Tecnologia (2010) 

*Os valores foram atualizados a valores de 2008 pelo INPC/IBGE 

Em termos de produção técnica (Softwares, Produtos e Processos tecnológicos, com 

ou sem patente/registro/catálogo) dos pesquisadores, entretanto, observou-se que não houve 

um comportamento regular para todas as áreas de conhecimento, mas, em geral, a soma da 

produção aumentou ao longo do período considerado (tabela 01).  

Tabela 01: Produção Técnica de C&T dos pesquisadores doutores - 2000-2008 

Grande Área 

do conhecimento 

Número de Produções ² 

Censo 

2000 

Censo 

2002 

Censo 

2004 

Censo 

2006 

Censo 

2008 

Produção 

1997-

2000 

Produção 

1998-

2001 

Produção 

2000-

2003 

Produção 

2003-

2006 

Produção 

2005-

2008 

Engenharias e C. da 

Computação  

2.578 3.391 4.818 5.681 5.661 

Ciências Agrárias  1.354 1.800 2.445 2.898 2.892 

Ciências Exatas e da 

Terra  

971 1.385 2.102 2.623 2.544 

Ciências Biológicas  598 935 1.857 2.323 2.374 

Ciências da Saúde  573 983 1.963 2.587 2.589 

Ciências Humanas  433 806 1.154 1.793 1.952 

Ciências Sociais 

Aplicadas  

302 454 922 1.210 1.148 

Lingüística, Letras e 

Artes  

127 202 408 746 593 

Soma  1/  6.936 9.956 15.669 19.861 19.753 

Fonte: Adaptado Cnpq (2010) 
² - Produção dos pesquisadores doutores informada nos respectivos CVs Lattes (Censo 2000: produção do 

quadriênio 1997-2000, informada até 01/06/2001; 2002: produção 1998-2001, informada até 12/07/2002; 2004: 

produção 2000-2003, informada até 09/12/2004; 2006: produção 2003-2006, informada até 12/09/2007; 2008: 

produção 2005-2008, informada até 29/04/2009). 
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Uma análise da produção técnica de ciência e tecnologia dos pesquisadores doutores 

foi realizada por Sessa et al. (2007) com base em dados do CNPQ e que propiciou o cálculo 

do Índice de Aproveitamento de Oportunidades (IAO), no qual se utilizou a participação 

relativa, tomando como referência o total mundial do número de artigos publicados e, em 

outra versão, a quantidade de patentes. Entre 1997 e 2002, o IAO relativo às patentes (0,49%) 

não acompanhou o de artigos publicados (1,55%).  

Outro progresso no desempenho brasileiro refere-se à distribuição dos grupos de 

pesquisa entre as regiões, na qual se percebe uma melhora, conforme tabela 02. Destaque para 

a região Nordeste, que, apesar do desempenho ruim entre os anos de 1993/1995 e 2002/2004, 

apresentou maior crescimento na quantidade de grupos de pesquisa no Brasil. Entretanto, 

segundo Sessa et al (2007), desses grupos os que mais interagem com as empresas são 

aqueles localizados nas regiões Sul e Sudeste. 

Tabela 02: Distribuição percentual dos grupos de pesquisa segundo a região - 1993-2008 

Região 1993 1995 1997 2000 2002 2004 2006 2008 

Sudeste 68,5 69,2 65,6 57,3 51,8 52,4 50,4 48,8 

Sul 15,7 14,8 17,2 19,7 24 23,5 23,6 23,2 

Nordeste 9,9 9,8 11,4 14,6 15 14,2 15,5 16,9 

Centro-Oeste 4,2 4,2 4,0 5,4 5,3 5,9 6,1 6,4 

Norte 1,7 2,0 1,8 3 3,9 4,0 4,4 4,7 

Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Região 93/93 95/93 97/95 00/97 02/00 04/02 06/04 08/06 

Sudeste 0 1,0 -5,2 -12,7 -9,6 1,2 -3,8 -3,2 

Sul 0 -5,7 16,2 14,5 21,8 -2,1 0,4 -1,7 

Nordeste 0 -1,0 16,3 28,1 2,7 -5,3 9,2 9,0 

Centro-Oeste 0 0,0 -4,8 35,0 -1,9 11,3 3,4 4,9 

Norte 0 17,6 -10,0 66,7 30,0 2,6 10,0 6,8 

Fonte: Adaptação CNPQ (2010) 

No tocante à performance das empresas, avaliadas pela Pesquisa de Inovação 

Tecnológica (PINTEC), verifica-se que, em relação aos anos de 2001 e 2003, a taxa de 

inovação brasileira manteve-se praticamente inalterada (33%), embora tenha havido aumento 

nas taxas de inovação em 21 das 33 atividades industriais pesquisadas. Além disso, a 

composição da taxa de inovação mudou em função do aumento do número de empresas que 

implementaram produto e/ou processo tecnologicamente novo ou substancialmente 

aprimorado - de 28 mil para 30,4 mil, figura 02 (IBGE, 2007).   
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Figura 02: Participação do Número de Empresas que Implementaram Inovações por Atividades 

Selecionadas – 2003 a 2005 

Fonte: IBGE (2007) 

Considerando as diferenças entre os setores, diversas avaliações foram realizadas 

pelos entrevistados quanto à importância das atividades inovativas, exceção para os 

treinamentos, sempre presentes entre os mais aludidos (IBGE, 2007). No setor de P&D, foram 

citadas as atividades internas (100%) e os treinamentos (68,3%); no de informática, a 

aquisição de máquinas e equipamentos (69,3%) e treinamentos (66,4%); no de 

telecomunicação, destacaram-se (92,4%) as aquisições de software (82,7%) e os treinamentos 

(75,6%) e, na indústria, a aquisição de máquinas e equipamentos (81,3%) e os treinamentos 

(59,2%).  

Os resultados da PINTEC comprovaram a relação entre investimentos em atividades 

inovativas e expectativas dos agentes, os seus percentuais para os anos de 2003 e 2005 foram 

maiores que os de 2001 e 2003, passando de 2,5% para 2,8%. O cenário econômico otimista 

incentivou os empresários a ampliar o desenvolvimento de produto e de processo em 

cooperação com outras empresas ou institutos (IBGE, 2007). 

Um dado importante da PINTEC (IBGE, 2007) é sobre as fontes de informações mais 

utilizadas. De forma geral, percebeu-se uma maior interação entre as empresas e os demais 

atores do sistema nacional de inovação: entre 2001 e 2003 mil estiveram envolvidas em 

práticas cooperativas, e entre 2003 e 2005 esse número ampliou-se para 2,2 mil. 

De acordo com a PINTEC (IBGE, 2007), para as empresas de P&D as fontes de 

informação mais importantes foram seu departamento de P&D (92,7%), universidades e 

institutos de pesquisa (90,2%) e conferências, encontros e publicações especializadas 
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(85,4%). Para as firmas do segmento de informática, destacaram-se seus clientes (69,7%), as 

redes de informação informatizadas (68,3%) e outras áreas da empresa (61,2%). Para os 

integrantes do grupo de telecomunicações, as fontes mais citadas foram as redes de 

informação informatizadas (76,2%), seus clientes (72%) e seus fornecedores (71%). Para as 

firmas industriais, tiveram maior relevância outras áreas da empresa (64,6%), seus 

fornecedores (63,8%) e seus clientes (60,9%).  

Segundo os dados da referida pesquisa, entre os principais benefícios percebidos pelos 

entrevistados, as empresas de P&D apontaram a melhoria na qualidade de seus produtos 

(92,7%), aumento na capacidade produtiva; na flexibilidade da produção e ampliação da gama 

de produtos ofertados, cada um com 80,5%. Para o setor de informática, os itens mais 

importantes foram: a melhoria na qualidade de seus produtos (74,7%), a manutenção da 

participação no mercado (82,9%) e ampliação na participação no mercado (61,2%). Para as 

firmas de telecomunicação, o destaque foi dado à melhoria na qualidade dos produtos 

(74,7%), ampliação da gama de produtos ofertados (72,7%) e manutenção da participação no 

mercado (72,4%). Para o ramo industrial, tiveram maior relevância: a melhoria na qualidade 

de produtos (68,4%), a manutenção da participação no mercado (68,3%) e a ampliação na 

participação no mercado (60,3%). 

Sessa et al. (2007), propuseram uma análise alternativa dos dados da PINTEC 

referente ao ano de 2003 utilizando a tipologia de Pavitt para os setores. Segundo suas 

conclusões: nos dominados por fornecedores (empresas de pequeno porte de setores 

tradicionais), observou-se uma taxa de inovação compatível com a nacional e uma baixa 

valorização das atividades de P&D pelos entrevistados. Nos intensivos em escala, houve uma 

taxa de inovação e uma valorização das atividades de P&D superiores à nacional. No de 

fornecedores especializados, taxa de inovação foi superior à nacional, porém as atividades 

externas foram reduzidas. Nos setores baseados em ciência, observaram-se taxas mais 

elevadas de inovação e de valorização das atividades de P&D. 

2.3. O SISTEMA LOCAL DE INOVAÇÃO NORDESTINO E SERGIPANO 

O Nordeste brasileiro por muito tempo foi conhecido pelos seus emigrantes e pela 

seca. Essa visão caricata de atraso e miséria foi deixada para trás, mas, em algumas 

localidades, ainda persistem algumas diferenças sócio econômicas que justificam a existência 

de um gap entre os estados mais ricos do Brasil. Em função dessas peculiaridades, não é 
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possível analisar o caso de Sergipe com o mesmo olhar que se interpretam outras regiões. 

Assim, nessa subseção será descrito o sistema local de inovação nordestino e, mais 

especificamente, sergipano; para que se compreenda o contexto em que os agentes 

pesquisados estão inseridos.  

Rocha Neto (1998) investigou os Sistemas Locais de Inovação (SLI) dos estados 

nordestinos através de uma análise de variáveis que interferem no processo de 

desenvolvimento tecnológico. De acordo com o pesquisador, a região Nordeste foi marcada 

pela monocultura privilegiada pelo governo federal. Dessa forma sucederam-se como 

sustentáculo econômico atividades agropecuárias como a cana, o algodão e a pecuária.  

Ainda assim, algumas iniciativas foram tomadas como a criação da Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco em 1945, da Companhia Hidroelétrica do São 

Francisco em 1948, do Banco do Nordeste em 1952, da SUDENE em 1959 e, posteriormente, 

do FINOR em 1974. Apesar de um melhor desempenho da economia nordestina em relação à 

do Sudeste, entre os anos de 70 e 90, não se desfez uma dependência entre as duas regiões em 

alguns setores, como o petroquímico e químico, o que prejudicou o processo de integração 

intrarregional (ROCHA NETO, 1998).  

O autor constatou a necessidade de mecanismos de articulação entre os agentes, bem 

como a melhoria na qualificação de empresários e de trabalhadores. Com relação ao corpo 

técnico e científico, seu tamanho é proporcional à sua participação nos financiamentos 

federais de C&T. Da governança local, foi requisitada a definição de tecnologias chave a 

serem fomentadas, bem como o incentivo através do aumento de linhas de crédito de 

investimentos de riscos 

Viana et al. (2009) identificaram as diferenças entre os sistemas de inovação que 

compõem o SLI nordestino. Para tanto foi realizada uma análise multifatorial das 

microrregiões nordestinas. Uma primeira análise realizada considerou a estrutura para suporte 

das atividades inovadoras nas referidas microrregiões, o que permitiu o cálculo do Índice de 

Estrutura Tecnológica (IET), que resultou num ranking.  

De acordo com Viana et al. (2009), o IET dos estados do Nordeste foi em geral 

negativo, à exceção de Pernambuco. Tomando-se por base as microrregiões destacam-se 

Recife e Salvador, cujos respectivos estados possuem uma estrutura produtiva mais complexa. 

Algumas microrregiões foram classificadas como possuidoras de IET intermediária, com uma 

característica marcante que a proximidade de outras microrregiões do mesmo grupo ou 
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mesmo de uma de IET avançada, como ocorre nos limites de Aracaju, Maceió e Recife.  

Em Sergipe, Góes (2008) avaliou a estrutura da cadeia de inovação tecnológica do 

estado pelo viés do sistema de incubação. Como estratégia de coleta de dados, o autor realizou 

entrevistas com quatorze agentes de instituições da cadeia tecnológica do estado. Entre as 

conclusões, observou-se que: há uma boa comunicação entre os agentes, que o quadro de 

pessoas dedicadas à pesquisa nas instituições de ensino superior é pequeno, que há um 

distanciamento em relação às empresas, que a cultura empreendedora é incipiente e necessita 

de suporte acadêmico e governamental e que o sistema de inovação tecnológica sergipano 

pelo viés do sistema de incubação é incipiente. 

Considerando que uma das deficiências apontadas por Rocha Neto (1998) foi a 

capacitação de trabalhadores e empresários, analisaram-se os dados do Ministério da 

Educação (MEC, 2011) para o Nordeste referentes ao ensino superior. Iniciou-se pelo número 

de matrículas entre os anos 1991 e 2007 (figura 03). Uma primeira observação é que há um 

grande distanciamento entre os números da região Sudeste e Nordeste e uma grande 

proximidade com a região Sul. Comparando esses dados com o total brasileiro, percebe-se 

que a participação nordestina praticamente não se alterou em 1991 (16%) e 2007 (17%). Em 

termos de crescimento absoluto, da quantidade de matrículas em 1991 em relação a 2007, a 

região Nordeste foi apenas a terceira que mais cresceu. 

 

Figura 03: Evolução do Número de matrículas no primeiro semestre por ano e unidade da 

federação 

Fonte: MEC/INEP/DEED (2011) 

Quando se observa a quantidade de cursos ofertados (figura 04), a situação é 

semelhante à anterior. Dentro da realidade nordestina, pode-se destacar o estado da Bahia, que 

100.000

600.000

1.100.000

1.600.000

2.100.000

2.600.000

19911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste



 36 

possui a maior variedade de cursos durante o período considerado. Por outro lado, a situação 

sergipana não é animadora: no ano 2000, Sergipe era o sexto estado em termos de número de 

cursos, caindo para o nono lugar em 2007. Em termos percentuais (Sergipe/Nordeste), a 

participação caiu de 8,1% para 5,2%. 

 

Figura 04: Evolução do número de cursos por região – 1991- 2007 

Fonte: MEC/INEP/DEED (2011) 

De acordo com dados do censo do MEC (2011), apesar de ser a terceira em número de 

matrículas e em oferta de cursos, a região Nordeste é a segunda em número de Instituições de 

Ensino Superior (IES), apresentando uma participação de 19% em relação ao total brasileiro 

(tabela 03).  

Tabela 03: Número de instituições de ensino superior por região em 2009 

Unidade da 

Federação 
Total 

Unid. % 

Sudeste 1.090 47 

Nordeste 448 19 

Sul 386 17 

Centro-Oeste 243 11 

Norte 147 6 

Brasil 2.314 100 

Fonte: MEC/INEP/DEED (2011) 

Detalhando essas informações para o caso sergipano (tabela 04), percebeu-se a 

presença de IES privadas (13) e públicas (2), estas vinculadas ao poder federal. A 

interiorização dessas instituições ainda é pequena, visto que apenas uma universidade e uma 

faculdade possuem polos no interior. 
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Tabela 04: Tipo de IES existentes no estado de Sergipe em 2009 

Sergipe/ 

Categoria 

Administrativa 

Instituições 

Total Geral Universidades Faculdades IF e CEFET 

Total Capital  Interior  Total Capital  Interior  Total Capital  Interior  Total Capital  Interior  

Total estado 15 13 2 2 1 1 12 11 1 1 1 . 

Pública 2 1 1 1 . 1 . . . 1 1 . 

Federal 2 1 1 1 . 1 . . . 1 1 . 

Privada 13 12 1 1 1 . 12 11 1 . . . 

Particular 13 12 1 1 1 . 12 11 1 . . . 

Fonte: MEC/INEP/DEED (2011) 

Considerando o grau de formação dos docentes (tabela 05), a região Sudeste é a que 

possui maior número de doutores, seguida pela região Sul. Explorando mais os dados da 

região nordestina, nota-se que o estado que, em números absolutos, possui mais doutores é a 

Bahia, entretanto, proporcionalmente destacam-se a Paraíba (29%) e Sergipe (27%), ambos 

com uma concentração acima da nacional (26%), mas inferior à do Sudeste (30%). 

Tabela 05: Grau de formação docente por região - 2009 

Região/ 

Categoria 

Administrativa 

Funções Docentes (Em Exercício e Afastados) 

Total Geral 

Total 
Sem 

Graduação 
Graduação Especialização Mestrado Doutorado 

Sudeste 166.378 88 12.255 44.798 59.076 50.161 

Nordeste 70.089 45 7.614 21.999 25.385 15.046 

Sul 67.185 34 5.577 17.018 26.950 17.606 

Centro-Oeste 32.752 16 3.202 11.719 11.200 6.615 

Norte 22.685 18 2.421 8.780 8.003 3.463 

Brasil 359.089 201 31.069 104.314 130.614 92.891 

Fonte: MEC/INEP/DEED (2011) 

No tocante ao contexto da Universidade Federal de Sergipe, um primeiro aspecto a ser 

abordado é a regulamentação da propriedade intelectual. O marco regulatório dessa matéria na 

universidade foi a Resolução 003/2007/CONSU. A referida resolução determina como 

propriedade da UFS, de forma geral, tudo que for produzido com recursos da universidade, 

sejam eles: humanos, orçamentários e informações. O reconhecimento da propriedade, 

individual ou coletiva, resulta no direito de dispô-la por meio de licenciamento, cessão ou 

venda.  

Outra questão a ser analisada são as competências tecnológicas da instituição e seu 

potencial de atender as demandas do sistema produtivo local, mapeadas por Silva et al. (2009) 

com base em dados do Diretório de Pesquisas do CNPq e em entrevistas com líderes desses 
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grupos (tabela 06). Os autores perceberam que há destacada participação de grupos ligados 

aos departamentos de Engenharia Química, Física e Engenharia Agronômica. Em média, 

esses grupos são compostos por, aproximadamente, sete professores e totalizam 472 

estudantes. 

Tabela 06: Propriedade Intelectual da UFS de 2001 a 2009 

Descrição 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Patente e/ou 

modelo de unidade 

depositada no INPI 

00 01 00 00 02 00 02 02 03 01 

Marca depositada 

no INPI 
03 00 00 00 00 01 02 00 00 00 

Software registrado 00 00 01 00 00 00 00 00 01 01 

Cultivar registrado 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 

Total  03 01 01 00 02 01 05 02 04 02 

Fonte CINTEC/UFS (2011) 

Em média, esses grupos fazem uso de três fontes de financiamento, sendo as mais 

acionadas: CNPq (33%), FAPITEC (20%) e FINEP (14%). As instituições públicas de 

fomento fornecem 87% dos recursos utilizados por esses pesquisadores. As áreas de 

concentração desses grupos são principalmente: meio ambiente, petróleo e gás, fármacos e 

medicamentos, alimentos, biomassa/energia renovável, biotecnologia, médica, nanotecnologia 

e softwares (SILVA et al., 2009). 

Os dois principais objetivos almejados com essas pesquisas, segundo esses autores, 

são: formação de recursos humanos e consolidação de seus grupos de pesquisa e também 

atração de recursos adicionais para a pesquisa. Os autores observaram que não há uma 

preocupação recorrente com a proteção desse conhecimento. 

No tocante aos relacionamentos desses grupos, foi pontuado, também pelos referidos 

autores, que uma parte representativa deles ainda não estão integrados a redes com outras 

instituições (37%). Entretanto 50% desses grupos estão associados a organizações privadas, 

geralmente através de: cursos/treinamentos (15), desenvolvimento de produtos (9), realização 

de pesquisa com resultados de aplicação imediata (16) e realização de pesquisa sem resultados 

de aplicação imediata (13). Essa cooperação normalmente não envolve o compartilhamento 

de laboratórios ou de instrumentos e materiais (77%). 

No tocante aos resultados das pesquisas realizadas por esses grupos, destacam esses 

autores, um pequeno percentual tem potencial de ser patenteado ou transferido para o setor 

privado. Quanto à divulgação desses resultados, as formas mais utilizadas, utilizadas por 49% 

dos grupos pesquisados, são: exposição de trabalhos em painéis (32%), exposição de trabalho 

oral (29%), publicação de trabalho em revista (24%) e entrevistas (13%). 
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2.4. A COOPERAÇÃO INTERORGANIZACIONAL 

Conforme Lastres e Cassiolato (2003), a abordagem de sistema de inovação confere 

grande importância ao contexto e às interrelações entre as organizações que o compõem, nas 

quais a universidade tem uma função especial. Por isso nesta subseção será estudada a 

cooperação interorganizacional, porque é o gênero do qual a cooperação UEG faz parte. Ou 

seja, universidades, empresas e governo são antes de tudo organizações com objetivos 

definidos e recursos aplicados de forma a proporcionar o seu alcance. 

Parece improvável, mas, afirmam George, Zahra e Wood (2002), num ambiente cada 

vez mais competitivo, há motivação para que duas ou mais organizações queiram estabelecer 

uma relação de cooperação – mediada, ou não, por um contrato – que facilite um alto 

comprometimento e produza soluções eficientes e igualitárias para os possíveis conflitos. 

Mesmo entre rivais, às vezes a troca de informação que dá suporte ao crescimento de ambas é 

possível. Essas relações de cooperação explicam, de acordo com Dyer e Singh (1998), numa 

perspectiva sistêmica, as vantagens/desvantagens de uma firma.  

Para Dyer e Singh (1998), as vantagens decorrentes de alianças entre firmas são 

difíceis de ser alcançadas por algumas razões: 1) é difícil determinar seus fatores geradores; 

2) seria muito oneroso reproduzir, em um espaço menor de tempo, as mesmas condições; 3) é 

complicado imitar as práticas e os investimentos em função das sinergias criadas e dos 

elevados custos iniciais associados; 4) não se consegue encontrar um parceiro com 

determinados recursos complementares; 5) não é possível acessar as capacidades potenciais 

do parceiro, porque são indivisíveis e 6) não se reproduzem as condições ambientais, que 

possuem as regras formais e informais, que inibem o oportunismo e favorecem a cooperação. 

Para Ring e Van de Vem (1994), a união de esforços entre as firmas é uma maneira 

de avançar em projetos que envolvam recursos diferenciados e pioneiros, e para Dyer e Singh 

(1998) é a fonte de “lucros de relacionais”, que seriam lucros extras gerados em alianças 

específicas e que não poderiam ser auferidos por meio do isolamento. Esses ganhos são, 

conforme os autores, decorrentes de algumas características dos relacionamentos entre as 

organizações (figura 05). 
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Figura 05: Características das Relações entre Organizações 

Fonte: Dyer e Singh (1998) 

De maneira análoga à economia de escala, conforme as empresas aumentem o 

volume e o escopo de suas transações, cresce a sua eficiência. Em especial, destacam-se 

aquelas alianças com maior transferência de conhecimento, as quais proporcionam uma 

performance superior à dos concorrentes não engajados em parcerias (DYER e SINGH, 

1998).  

Para esses autores, tanto mais eficaz será uma cooperação para um agente, quanto 

maior for a sua capacidade de absorção, que depende do grau de desenvolvimento da base de 

conhecimento do parceiro e das rotinas de interação que maximizam a frequência e a 

intensidade de interações sociotécnicas. Essa capacidade de absorção é incrementada 

conforme os indivíduos envolvidos começam a perceber quem detêm a informação e onde a 

expertise estratégica se encontra, noções que são aprimoradas com o passar do tempo, embora 

possam ser facilitadas por meio da codificação do conhecimento.  

Outra forma de elevar os lucros, segundo os autores citados, é o aproveitamento de 

recursos complementares dos parceiros. Recursos complementares internalizados são aqueles 

que geram lucros maiores na coletividade do que individualmente. Entretanto, para que essa 

função ocorra de fato, é necessário que não estejam disponíveis para compra e que sejam 

indivisíveis, incentivando as empresas a firmar alianças. Quanto maior a sinergia entre os 

Governança

Habilidade para incentivar mecanismos de auto-
comprometimento

Habilidade para empregar mecanismos informais em 
substituição aos formais.

Capacidades e recursos complementares

Habilidade para avaliar e identificar fontes de 
complementaridade

Papel estratégico de características complementares

Rotinas de compartilhamento de conhecimento

Capacidade de absorção de cada parceiro Incentivos a uma postura transparente

Características das Relações

Duração de salvaguardas Volume das transações inter firmas



 41 

parceiros, mais elevada a capacidade de auferir lucros relacionais. Quanto mais mecanismos 

de acesso aos conhecimentos e quanto mais favorável a cultura para o intercâmbio de 

informações, retornos mais elevados serão obtidos. 

Para Williamson apud Dyer e Singh (1998, p. 661), alguns fatores ambientais 

influenciam o estabelecimento de parcerias entre empresas, como: a) a realização de 

investimentos genéricos, b) troca mínima de informações, c) sistemas operacional e de 

tecnologia quase independentes, d) baixos custos de transação e investimento mínimo em 

mecanismos de governança. 

Nesse ambiente, destacaram Ring e Van de Vem (1992), o risco e a confiança são 

suposições diferentes para as partes, que acabarão por determinar a estrutura de governança. 

Quanto mais elevado o risco, maiores salvaguardas serão inseridas no contrato. A confiança 

está relacionada com o histórico da organização, e é função dos sucessivos resultados 

alcançados que comprovem as normas de equidade entre as partes. Quanto maior a 

diversidade de relacionamentos de uma firma, maior o seu estoque de informações que 

servirão para melhorar a sua percepção a cada nova relação estabelecida. 

Para os autores, a evolução de uma Relação Interorganizacional (RIO) cooperativa 

consiste numa sequência de negociação, comprometimento e execução, cada uma sem 

duração nem sequência definidas, podendo, inclusive, ocorrer simultaneamente. O início de 

uma RIO dá-se com a fase de negociação: as partes desenvolvem, em conjunto, expectativas 

acerca das motivações, possíveis investimentos e incertezas percebidas, que serão 

materializados em instrumentos formais, culminando com uma estrutura de governança, um 

instrumento jurídico ou um contrato psicológico entre as partes.  

Se as partes iniciam as negociações a partir de premissas de confiança divergentes, é 

provável que a RIO não se desenvolva ou que leve a comportamentos oportunistas. Segundo 

Dyer e Singh (1998), mecanismos de governança reduzem os custos de transação e aumentam 

a propensão de uma empresa de futuros parceiros engajar-se na geração de valor nas 

parcerias.  

A fase seguinte é, para Ring e Van de Vem (1994), a própria execução das ações 

preconcebidas durante as negociações. Com o passar do tempo, a relação entre as duas 

organizações se tornará previsível. Por outro lado, a necessidade de ajustes no acordo fará 

com que desentendimentos surjam e exijam ajustes para a manutenção da cooperação. É 
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provável que, conforme o contrato prolongue sua duração, as ações informais e o 

comprometimento dos agentes, com o tempo, serão "formalizados". 

Conforme os citados autores, trata-se de um modelo cíclico (figura 06), já que, a cada 

conflito – no qual seja quebrada a confiança entre as partes – todo o processo se reinicia. 

Entretanto, a ocorrência desses eventos com frequência tende a conduzir a relação para seu 

fim. Outras causas que tendem a exaurir a relação são: a) excesso de formalização e controle, 

b) conflitos entre o papel a ser desempenhado pelos agentes e o seu comportamento, c) 

eventos que levem à diminuição de confiança mútua e d) aumento de falhas decorrentes da 

relação. 

 

Figura 06: Modelo de Relacionamento Interorganizacional 

Fonte: Ring e Van de Vem (1994) 

Boehs e Segatto-Mendes (2007) aplicaram o modelo de Ring e Van de Vem (1998) e 

analisaram os mecanismos de controle em casos de alianças estratégicas voltadas para 

atividades de desenvolvimento tecnológico. Para tanto, foi realizado um estudo de múltiplos 

casos em três alianças constituídas entre empresas, cuja unidade de análise foram os 

mecanismos de controle identificados nessas relações. Como principais conclusões, os autores 

afirmaram que os mecanismos de controle (quadro 01) variam de acordo com o estágio do 

relacionamento, bem como que esses instrumentos estão atrelados à proteção de recursos 

transacionais e da gestão desse relacionamento. 
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Quadro 01: Mecanismos de Controle numa Relação Interorganizacional 

Fase da parceria Mecanismo 

Negociação 

Busca de informações preliminares;  

Definição de equipe;  

Reuniões; Reporte à direção;  

Participação da direção nas reuniões; 

Comunicação à distância 

Comprometimento 

Termo de confidencialidade;  

Atas;  

Reuniões 

Cronogramas 

Execução 

Software de gestão;  

Definição de coordenadores 

Reuniões  

Fonte: Boehs e Segatto-Mendes (2007) 

Segarra-Blasco e Arauzo-Carod (2008) estudaram os determinantes nos acordos de 

cooperação entre empresas com diferentes parceiros, com destaque para a relação com as 

universidades. Foram tratados, por meio de regressões, dados secundários a partir da 

Technological Innovation Survey of Spanish Firms referente aos anos de 1998 a 2000, que 

inclui empresas inovadoras dos setores de serviços e industrial.  

Os resultados do estudo mostraram que há diferenças no processo inovativo e na 

performance entre os segmentos (indústrias e serviços), bem como em função do grau de 

intensidade tecnológica. Há ainda particularidades quanto ao foco da inovação; no caso das 

indústrias de baixa intensidade tecnológica, há maior frequência em inovação de processo 

(BLASCO-SEGARRA e ARAUZO-CAROD, 2008). 

De acordo com esses autores, outro fator que gera distinções na geração de inovações 

são as características do mercado. As firmas expostas a intensa competição, rápidas mudanças 

tecnológicas e ciclos de produtos curtos são forçados a continuadamente introduzir inovações 

nos produtos e processos. Por outro lado, empresas atuantes em mercados maduros, onde os 

canais de distribuição e os processos são determinantes de mudanças de market-share, 

dedicam maior parte dos recursos a mudanças organizacionais e tecnológicas que reduzem os 

custos de produção e de distribuição. Outro traço importante é que o setor de atuação afeta a 

propensão das empresas a colaborar com outros agentes em suas atividades de inovação. 

Outras hipóteses comprovadas, por Segarra-Blasco e Arauzo-Carod (2008), foram 

que: 1) o tamanho da empresa é positivamente relacionado às estratégias de cooperação com 

outros parceiros; 2) acordos de cooperação entre empresas ajudam a explicar cooperações 
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com universidades; 3) a propensão em engajar-se numa cooperação de P&D é maior em 

setores intensivos em P&D, especialmente nos de serviço; 4) a cooperação aumenta com o 

porte da empresa; o efeito é mais intenso para cooperação com universidades, centros 

públicos de pesquisa, consumidores e fornecedores e 5) as atividades internas de P&D e 

empresas que realizam inovações de produto e de processo aumentam a propensão de engajar-

se em acordos de cooperação de P&D. 

Colla, Herek e Pirani (2008) descreveram os elementos formais e informais do 

relacionamento interorganizacional entre a Instituição de Ensino Superior – Faculdade 

Intermunicipal do Nordeste do Paraná (IFES – FACINOR) e o Arranjo Produtivo Local de 

Metais Sanitários de Loanda/PR, por meio da realização de um estudo de caso. Da análise, os 

autores perceberam que a referida relação se encontra num estágio inicial, já que não há 

nenhum elemento formal de governança do APL. Se comparados os resultados com o modelo 

de Ring e Van de Ven (1994), percebe-se que o nível de interação entre os agentes é anterior 

ao de negociação, pois não foram observados propósitos ou interesses em comum. 

De Castro e Gonçalves Neto (2008) analisaram a influência do porte da empresa na 

propensão ao estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento de inovações tecnológicas. 

O método utilizado foi o teste de cinco hipóteses por meio de regressões, cuja amostra foi de 

350 inovações inscritas no Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica de 2004. Os resultados 

mostraram que as inovações de micro e pequenas empresas tendem a originar-se de parcerias 

que: a) as empresas maiores possuem mais parcerias do que as menores; b) quanto maior o 

porte da firma, maiores as chances de realizar uma parceria com universidades, e c) as 

empresas maiores firmam mais parcerias com outras empresas do que as menores. 

Meirelles (2008) estudou os resultados de nove empresas de base tecnológica 

instaladas em incubadoras (COPPE, BIO_RIO e PUC) no Rio de Janeiro, destacando o 

processo de inovação por aprendizagem coletiva da incubadora com as empresas, das inter-

relações internas e externas existentes e da cooperação entre elas. O aprendizado coletivo, por 

meio de cooperação entre empresas e da localização na incubadora próxima à universidade, 

promove o desenvolvimento de produtos ou processos inovadores. De acordo com as 

respostas, os fatores determinantes para a competitividade dos produtos dessas empresas são: 

a qualidade da mão de obra, a capacidade de introdução de novos produtos e processos e as 

estratégias de comercialização e qualidade de produto. Percebeu-se, ainda, que são 

importantes fontes de informação as informais internas e externas provenientes de: 
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universidades, institutos de pesquisa, instituições de teste, incubadoras, conferências, 

seminários. 

2.5. MODELOS DE COOPERAÇÃO UNIVERSIDADE – EMPRESA – GOVERNO 

Entendido como se processa a cooperação entre organizações, faz-se necessário 

compreender como ocorre a cooperação entre universidade – empresa – governo. A UEG, na 

forma como é entendida hoje, é resultado da evolução do papel da universidade perante a 

sociedade.  

Segundo Etzkowitz e Leydesdorff (1999), assiste-se a uma transformação do modo 

de produção capitalista tradicional para uma economia que utiliza intensivamente o 

conhecimento e demanda por capital humano como forma de agir com antecedência às 

mudanças.  

Como reflexo dessa transformação, segundo Etzkowitz, Webster, Gebhardt e Terra 

(2000), tem-se o investimento na formação de universidades empreendedoras como 

propulsoras do desenvolvimento regional, em especial por parte de alguns late comers que 

visam realizar seu processo de catch up – ou trajetória de emparelhamento (VIOTTI, 2008) – 

com nações mais desenvolvidas.  

Essa tendência, na América Latina, surgiu em 1968, como parte das recomendações de 

Sábato e Botana (apud SEGATTO, 1996, p. 24) para a utilização da ciência e tecnologia 

como estratégia de desenvolvimento, os quais delinearam o primeiro modelo de cooperação 

UEG apresentado na Itália durante a World Order Models Conference, o qual representava 

uma estratégia para a inserção da América Latina entre os países desenvolvidos e se 

constituiria da ação coordenada do governo, da infraestrutura produtiva e da técnico-

científica. Esse modelo era representado por um triângulo, cujo vértice superior era ocupado 

pelo governo e os vértices das bases pelos outros agentes. 

Nessa representação, ocorrem três tipos de nexos: as intrarrelações entre os 

componentes do triângulo (figura 07), as inter-relações entre pares de vértices e as 

extrarrelações que se processam com a sociedade e o exterior, conforme Sábato e Botana 

(apud PLONSKI, p. 33, 1995). A partir desse modelo, segundo Etzkowitz (1998), percebeu- 

se uma diferença na forma como a relação com a universidade era encarada: como simples 

fonte de pesquisa básica e capital humano.  
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Figura 07: Triângulo de Sábato 

Fonte: Sábato e Botana (apud Novelli, p. 38, 2006) 

Posteriormente, Etzkowitz (1998) categorizou a relação da universidade – empresa em 

alguns tipos, de acordo com o seu resultado: 1) o produto é originário da universidade, mas 

seu desenvolvimento é realizado por uma empresa; 2) o produto já foi inserido no mercado e 

originou-se fora da academia, mas houve contribuição da pesquisa universitária para a sua 

melhoria; 3) a universidade é fonte do produto comercializado, e seu inventor envolveu-se 

diretamente na sua comercialização através da constituição de uma empresa. 

Essas interações são fruto da aproximação dos setores industriais com a academia, 

muitas vezes por relacionamentos formais, o que levou a um aumento da quantidade de 

interações informais e do fluxo de conhecimento. De acordo com Etzkowitz (1998), esse 

fenômeno é impulsionado por duas forças: uma é a extensão da pesquisa universitária até o 

desenvolvimento de produtos, e outra é a inserção da universidade nos objetivos de pesquisa 

da indústria, rotinas e desenvolvimento de modelos. O quadro 02 resume a evolução dos 

papéis desempenhados pela universidade ao longo dos anos: 

Quadro 02: Evolução da Missão da Universidade 

Ensino Pesquisa Empreendedorismo 

Preservação e disseminação 

do conhecimento 

1ª Revolução Acadêmica 2ª Revolução Acadêmica 

Novas missões geram 

conflitos de interesse 

Duas missões: ensino e 

pesquisa  

Terceira missão: desenvolvimento 

econômico e social, as antigas 

missões permanecem 

Fonte: Etzkowitz (2003) 

Empresas

Governo

Universidade
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Atualmente, de acordo com Etzkowitz (2003), as universidades destacam-se como 

fontes naturais de inovação devido ao grande fluxo de capital humano na forma de estudantes 

que são potenciais inovadores. Os graus de interação da academia com as empresas são 

variados, podendo ocorrer vários tipos de relações, conforme quadro 03. 

Quadro 03: Tipos de Relações Universidade - Empresa 

Tipo de Relação Exemplos 

Pessoais Informais 
Consultoria individual, workshops, reuniões informais 

e publicações 

Pessoais Formais (convênio entre a universidade e 

a empresa) 

Sob a forma de convênios que formalizam a concessão 

de bolsas de estudo, estágio e intercâmbio de alunos e 

funcionários 

Envolvimento de uma instituição de intermediação 

Associações industriais, institutos de pesquisa 

aplicada, escritórios de assistência geral, consultoria 

institucional. 

Convênios formais com objetivo definido 

Pesquisa contratada, desenvolvimento de protótipos e 

testes, treinamento de funcionários, projetos de 

pesquisa cooperativa ou programas de pesquisa 

conjunta 

Convênios formais sem objetivo definido (do tipo 

guarda-chuva) 

Patrocínio industrial de pesquisa e desenvolvimento, 

doações e auxílios para pesquisas ou para 

departamentos específicos 

Criação de estruturas próprias para a interação 
Parques tecnológicos, institutos, laboratórios, 

incubadoras de empresas, consórcio de pesquisa 

Fonte: Bonaccorsi e Piccaluga (1994 apud COSTA e CUNHA, 2001, p. 64) 

Para Etzkowitz (2003), a disponibilidade de recursos físicos e de conhecimento torna a 

academia uma incubadora natural para estudantes e professores de novos empreendimentos. 

Para o autor, uma universidade em que o potencial dos resultados das pesquisas é avaliado 

comercial e cientificamente, vem tornando-se o modelo de instituição, que tem capacidade de 

traduzir os resultados de suas pesquisas em propriedade intelectual e atividade econômica de 

acordo com uma métrica previsível. 

Considerando as diversas formas de interação entre universidade, empresas e 

governo, Etzkowitz e Leydesdorff (2000) propuseram um modelo para representá-las em 

função dos padrões de arranjos interorganizacionais que variam de acordo com a intensidade 

do domínio estatal sobre os demais componentes. No modelo tríplice hélice I, figura 08, o 

Estado comanda a relação entre a academia e as empresas, como na antiga União Soviética e 

em muitos países latino-americanos durante os regimes ditatoriais, porém nesse tipo de 

organização havia poucos estímulos à inovação.  

Nesse contexto predominam relações unilaterais, e não há um direcionamento 

preciso das ações do governo para desenvolvimento científico e tecnológico, em relação ao 
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mercado e à universidade. Por isso os autores optaram pela representação através de esferas 

com fronteiras bem definidas (RODRIGUES e LACERDA, 2010). 

 

Figura 08: Modelo Tríplice-Hélice I 

Fonte: Etzkowitz e Leydesdorff (2000) 

O segundo modelo identificado pelos mesmos autores, o da tríplice hélice II (figura 

09), caracteriza um período de grande separação e independência entre o governo, as 

empresas e a academia, próximo ao estilo laissez-faire. Nessa segunda representação, há uma 

evolução em relação à anterior: observa-se a ausência de um espaço integrante entre as ações 

do governo – universidade – empresa. Nesse modelo, a maior parte das relações é do tipo 

bilateral (RODRIGUES e LACERDA, 2010).  

 

Figura 09: Modelo Tríplice-Hélice II 

Fonte: Etzkowitz e Leydesdorff (2000) 

De acordo com Etzkowitz e Leydesdorff (1999; 2000), atualmente, vivencia-se um 

misto entre os dois modelos anteriores. Há uma menor separação entre as esferas, as quais 
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funcionam, por vezes, como organizações híbridas. Logo, as iniciativas não são privativas de 

um agente; ocorrem pela ação combinada deles para o desenvolvimento econômico com base 

no conhecimento e alianças estratégicas entre firmas.  

Há, entre as hélices, um fluxo contínuo de pessoas, informações, grupos de trabalho e 

organizações, que torna o modelo da hélice tripla (HT) instável (ETZKOWITZ e 

LEYDESDORFF, 1999; 2000). Segundo Cyert; Goodman (1997), para que o conhecimento 

seja, de fato, assimilado, deve ser: a) difundido entre os outros membros da organização; b) 

gravado na memória da empresa, e; c) de livre interpretação por outras pessoas. 

Segundo Etzkowitz e Leydesdorff (1999; 2000), o modelo HT – uma forma mais 

abrangente de representação – é composto por forças subsidiárias, e pode haver a 

predominância de uma sobre a outra (em alguns casos induzida pelo governo). Essas forças 

podem ser originárias do mercado, de influências políticas, do controle institucional, de 

movimentos sociais e trajetórias e regimes tecnológicos. 

Etzkowitz e Leydesdorff (1999; 2000) observaram que há uma série de 

transformações em curso em cada hélice e que levam a inovações impulsionadas pelas 

mudanças no ambiente. Quando duas hélices atuam uma sobre a outra, num movimento de 

coevolução, ocorre certa estabilização do sistema.  

Porém, segundo os autores citados, inevitavelmente, conflitos entre as hélices 

ocorrem, em geral em função dos objetivos diferentes de seus atores, o que sinaliza uma 

transformação potencial e a criação de uma nova interface. Também ocorrem 

desentendimentos na própria hélice, geralmente ocasionados por uma atividade nova, 

desenvolvida por um componente em parceria com outra hélice. Há ainda a crença de alguns 

analistas e políticos de que as esferas possuem uma configuração única e com objetivos 

distintos. Quando soluções para esses atritos não são criadas, é gerado um ambiente de 

incerteza.  

Nesse sentido, afirmaram Rodrigues e Lacerda (2010), o modelo da tríplice hélice III 

(figura 10) representa uma nova realidade de relações trilaterais entre empresas, governo e 

universidades, na qual a intersecção das setas indica a ação conjunta dos três agentes para a 

promoção de inovação científica e tecnológica. 
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Figura 10: Modelo Tríplice-Hélice III 

Fonte: Etzkowitz e Leydesdorff (2000) 

Para Etzkowitz, Webster, Gebhardt e Terra (2000), o modelo da tríplice hélice 

identifica quatro processos na produção, troca e uso do conhecimento: 1º) as transformações 

internas que ocorrem nas organizações, bem como o desenvolvimento de ligações inter-

organizacionais; 2º) a influência de uma hélice que provoca mudanças em outra; 3º) a criação 

de estruturas entre as hélices que funcionam como interfaces e 4º) os efeitos da interação entre 

as hélices sobre a sociedade.  

Porém, esse panorama não é habitual. Segundo Perez (2009), mudanças na estrutura 

das organizações foram demandadas em função da revolução da informação, em 1970, que 

exigiram maior flexibilidade nas relações entre os parceiros. Tal fato, entretanto, não se 

concretizou na maioria das instituições públicas, inclusive nas universidades, dada a ausência 

de competição em seus segmentos de atuação, o que as levou a preservar estruturas rígidas e 

burocráticas, como fruto da inércia de resistência à mudança. 

Por isso, não surpreende que a relação entre o pensar científico e o empresarial não é 

livre de atritos, pelo contrário; apesar de pontos de convergência de interesses, há outros de 

colisão. Cruz (2000) e Cyert e Goodman (1997) observam que a diferença primordial está nos 

objetivos das organizações. Enquanto a missão fundamental da empresa na sociedade é a 

produção e a geração direta de riqueza, a da universidade é formar pessoal qualificado.  

Cruz (2000) aponta outras razões que explicam os atritos entre as duas organizações:  

a) A escala de tempo de conclusão de um projeto. A rapidez de conclusão é uma 

variável essencial do ponto de vista empresarial. 
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laterais e organizações híbridas 



 51 

b) O sigilo, que é essencial num projeto industrial; enquanto num acadêmico, o 

livre debate dos resultados é e precisa ser uma norma. 

c) A pesquisa fundamental acontece mais frequentemente no ambiente acadêmico 

(sem ter um interesse específico), enquanto a aplicação e o desenvolvimento 

tecnológico ocorrem mais frequentemente na empresa. 

Cyert e Goodman (1997) endossam o ponto de vista de Cruz (2000) ao admitirem que 

as distinções entre essas organizações não se resumem às suas finalidades, mas originam-se 

principalmente na cultura e se refletem nos horizonte de planejamento, na linguagem utilizada 

e nas motivações. E mesmo estabelecida uma relação de cooperação entre o meio acadêmico e 

o empresarial, os autores alertam que as crises também surgem do longo tempo de maturação 

de um projeto, dada sua complexidade, ambiguidade e nível de abstração, em função de boa 

parte de o conhecimento ser tácita e de sua difícil codificação e articulação.  

Outros obstáculos identificados, pelos autores, foram: a falta de motivação dos 

pesquisadores e de habilidades para realizar a transição do laboratório para o mercado e a 

dificuldade das empresas em entender o conhecimento explícito e tácito inerente ao protótipo 

(CYERT e GOODMAN, 1997). 

Tal situação tende a piorar, de acordo com Etzkowitz (1998), já que as relações da 

indústria com a universidade tornam-se cada vez mais complexas, à medida que as empresas 

passam a ver as universidades como competidoras potenciais já que delas podem surgir novas 

empresas. 

Como alternativa para a construção de cooperações efetivas entre universidades e 

empresas, Cyert e Goodman (1997) sugerem uma série de ações: 1) escolha de um problema 

motivador e generalizável; 2) formação de uma equipe; 3) seleção de mecanismos de 

monitoramento e correção; 4) construção de atividades múltiplas; 5) criação de ligações 

pessoais; 6) desenvolvimento de formas de disseminação de informação; 7) criação de novos 

arranjos organizacionais; 8) utilização da TI como meio de disseminação e assimilação.  

Segundo Etzkowitz (2003), uma forma de evitar conflitos de interesse numa relação de 

cooperação entre universidade e empresa é ter definições e mecanismos organizacionais que 

lhe deem suporte e componham o contexto. Para o autor, os conflitos sinalizam a ocorrência 

de mudanças, de uma desejada revolução.  
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2.6. MODELO ADOTADO NO ESTUDO 

O presente trabalho adotou a perspectiva de processo de Ring e Van de Vem (1994) 

para o estudo da cooperação entre universidade, empresa e governo, ou seja, entendeu que a 

cooperação pode ser compreendida através de sua divisão em três etapas: negociação, 

comprometimento e execução, conforme demonstrado na figura 11.  

 

Figura 11: Modelo de Cooperação Interorganizacional 

Fonte: Ring e Van de Vem (1994) 

Não obstante a caracterização das fases realizada pelos referidos autores, foi-se buscar 

na literatura outros subsídios a fim de enriquecer a análise e permitir a percepção de 

elementos novos, como demonstra o quadro 04. Para a fase de negociação, foram levantados 

como pontos de investigação os motivadores e os entraves do processo, que foram estudados 

por Segatto (1996), Mota (1999), Novelli (2006), Vedovello e Plonski (1990), Mendes 

(2009), Pires (2008), Ipiranga e Hora (2009).  

Quadro 04: Fases do Modelo Adotado 

Fase características 

Negociação e 

Comprometimento 

Motivadores; 

Entraves 

Execução Barreiras; 

Facilitadores; 

Estrutura de interface; 

Conteúdo transacional; 

Indicadores de insumo 

Avaliação Aspectos operacionais; 

Fonte: Elaboração própria (2010) 
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Na fase de execução, foram incluídos os itens referentes às barreiras e facilitadores do 

processo de cooperação, à descrição de estrutura de interface (quando for o caso), ao conteúdo 

transacional (o que é transferido nessas cooperações) e aos indicadores de insumo, para 

demonstrar o grau de comprometimento das partes (VEDOVELLO e PLONSKI, 1990; 

SEGATTO, 1996; MOTA, 1999; PLONSKI, 1999; NOVELLI, 2006; SESSA et al., 2007; 

PIRES, 2008; MENDES, 2009; IPIRANGA e HORA, 2009; FURTADO e QUEIROZ, 2005). 

Quanto à fase de avaliação, foram abordados aspectos operacionais e de resultados 

(GERARD, ZAHRA e WOOD, 2002; FURTADO e QUEIROZ, 2005; WELSH et al., 2008; 

BENEDETTI e TORKOMIAN, 2009. 

Porém, entendeu-se que o modelo de cooperação interorganizacional não seria 

suficiente para a percepção das especificidades inerentes ao processo de cooperação UEG, 

visto que se trata de organizações com objetivos diferentes (considerando o caso da 

Universidade Federal de Sergipe), uma visa ao lucro e a outra, não.  

Outra lacuna que necessitou ser preenchida foi quanto à participação do governo, 

tendo em vista de muitas vezes atua como indutor desse processo de cooperação. Dessa 

forma, foram adicionados ao modelo os agentes empresariais, universitários e governamentais 

integrantes do modelo da Hélice Tripla de Etzkowitz e Leydesdorff (2000). 

O resultado foi um modelo de três fases cíclicas – que sugerem um processo que se 

retroalimenta a partir dos conflitos surgidos e que podem levar , ou não, a novas fases de 

negociação – realizado pelos agentes empresariais, universitários e governamentais, 

representado pela figura 12.  

 

Figura 12: Modelo Adotado no Estudo 

Fonte: Adaptação de Ring e Van de Vem (1994) e Etzkowitz e Leydesdorff (2000) 
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No modelo original de Etzkowitz e Leydesdorff (2000), as intersecções das esferas 

representam estruturas híbridas. No entanto, num esforço de adaptação à realidade brasileira 

que não reconhece organizações mistas – ou são de direito privado ou são de direito público 

(interno ou externo), de acordo com artigo nº. 40 da Lei 10.406 de 2002, que instituiu o 

Código Civil (BRASIL, 2011). Mas nessas organizações, muitas vezes, há a participação de 

diversas instituições em sua gestão que geralmente funcionam como estruturas de interface 

entre as esferas ou como fomentadoras de parcerias.  

Na esfera do governo, estão os órgãos da administração direta e indireta da 

administração federal, estadual (SEDETEC e FAPITEC) e municipal; na da universidade, 

estão os pesquisadores e os órgãos internos (com destaque para o CINTEC); na esfera das 

empresas, estão os empresários e as associações de direito privado, como sindicatos, 

federações etc. Na intersecção 01, está localizado o SERGIPETEC; na 02 encontra-se o 

SEBRAE; na 03 não há uma estrutura de interface entre a universidade e as empresas; na 04 

estão o SERGIPETEC, CISE. 

2.7. ESTADO DA ARTE 

Esta seção propõe-se fazer um apanhado dos estudos realizados sobre a temática 

da cooperação universidade – empresa – governo. Zanluchi e Gonçalo (2007), em seu 

levantamento de pesquisas sobre a relação universidade – empresa, propuseram uma 

classificação de estudos anteriores baseada nas características enfatizadas e no agente 

pesquisado. Assim, os autores criaram quatro categorias: a) investigação sobre a relação 

universidade – empresa de maneira geral e que evidenciou as características, desafios, 

barreiras e benefícios da relação sob a ótica dos dois agentes; b) estudos que se valeram da 

visão da universidade sobre a referida cooperação; c) a mesma temática sob o ponto de 

vista das empresas e d) estudos teóricos sobre o tema. 

Recentemente, Closs e Ferreira (2010) organizaram os estudos em quatro 

categorias: a) pesquisas que enfatizaram as interações universidade – empresa; b) que 

enfatizaram a universidade; c) que deram destaque aos aglomerados produtivos e d) que 

focaram nas empresas. 

Tomando por base essas duas formas de classificar e os objetivos da presente 

pesquisa, esta seção está organizada também em quatro categorias, que tomaram por base 

as fases descritas no modelo adotado no estudo (negociação, comprometimento e 
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execução), são elas: a) motivadores/barreiras da cooperação UEG; b) o processo de 

cooperação UEG; c) características dos agentes/de seus decisores da cooperação UEG, 

que está relacionada à fase de execução e d) impactos da cooperação UEG nas 

organizações/regiões. 

É importante frisar que, em muitos desses trabalhos, a instituição de pesquisa pode 

assumir a figura da universidade, de laboratórios ou de institutos de pesquisa, sem, 

contudo, perder a sua relação com o modelo da tríplice hélice criado por Etzkowitz e 

Leydesdorff (2000). 

2.7.1 Motivadores e Barreiras da Cooperação Universidade – Empresa - Governo 

Os fatores que interfeririam na ocorrência, ou não, de cooperação entre universidades 

e empresas é objetivo em muitos trabalhos. Uma característica dessas pesquisas é o foco na 

relação universidade – empresa, com menor atenção dispensada ao agente governamental. 

Vedovello e Plonski (1990) realizaram um estudo que teve como objetivo apreender 

a percepção de pesquisadores sobre como vem evoluindo a cooperação universidade e 

indústria no campo da física, em três universidades: USP, UFRGS e UFP. Os autores 

perceberam que, em geral, a interação iniciou-se pela empresa. Outro aspecto destacado é que, 

normalmente, as pequenas e médias empresas procuram as universidades para soluções 

rápidas e concretas para problemas específicos, enquanto as grandes empresas o fazem para a 

solução de problemas específicos que exijam equipamentos caros, além do investimento na 

formação de seus profissionais e da troca de informações entre pesquisadores das instituições. 

A pesquisa mostrou o baixo comprometimento das empresas, que só querem investir 

na pesquisa após o desenvolvimento do produto ou tecnologia, ficando os custos a cargo das 

universidades. Ainda assim, geralmente, esses investimentos são convertidos em 

equipamentos ou insumos, por preferência dos pesquisadores, como forma de acelerar o 

processo de aquisição, mais lento nessas instituições. 

Os autores identificaram como estimuladores da relação de cooperação universidade 

– empresa: a) a necessidade da indústria de atualizar-se tecnologicamente para poder 

competir; b) a dificuldade de importação de tecnologia; c) o interesse da universidade em 

interagir com a indústria; d) a disponibilidade da universidade para a complementação da 

formação dos recursos humanos na indústria; e) a divulgação do sucesso de trabalhos de 

cooperação; f) a existência de área de P&D na indústria e/ou de executivo com visão 
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estratégica; g) o estabelecimento de marcos que promovam o encontro entre a oferta e a 

demanda e h) a articulação com outros componentes do conglomerado de pesquisa.  

Identificaram também barreiras: a) o desconhecimento das potencialidades da 

universidade por parte da indústria; b) o preconceito quanto à competência, praticidade e 

interesse dos pesquisadores; c) as expectativas inadequadas da indústria sobre o papel da 

universidade, em termos da combinação ensino – pesquisa - extensão; d) a visão míope das 

empresas que não enxergam estrategicamente o P&D; e) a qualificação insuficiente dos 

recursos humanos das indústrias para trabalhar em áreas de tecnologia sofisticada; f) a falta de 

estímulo na instituição; g) os entraves burocráticos e h) a ação dispersa do Estado. 

Segatto (1996) realizou um estudo de casos múltipos – no qual foram entrevistadas 

quinze pessoas (quatro por universidade e uma por empresa) – com o objetivo de analisar o 

processo de cooperação universidade – empresa, no campo de ciência e tecnologia, sob o 

ponto de vista acadêmico. 

De acordo com os entrevistados que participaram do estudo de Segatto (1996), para a 

universidade os principais motivadores da cooperação são: recursos financeiros adicionais, 

recursos materiais extras, realização da função social da universidade, obtenção de 

conhecimentos práticos sobre os problemas existentes e incorporação de novas informações 

aos processos de ensino e pesquisa universitários. Por outro lado, por parte das empresas, a 

cooperação visa ao acesso a recursos humanos altamente qualificados da universidade, à 

redução dos custos e/ou riscos envolvidos nos projetos de pesquisa e desenvolvimento, à 

obtenção de conhecimentos novos desenvolvidos no meio acadêmico, à identificação de 

alunos da instituição de ensino para recrutamento futuro e à resolução de problemas técnicos 

que geraram a necessidade da pesquisa colaborativa. 

As principais barreiras citadas durante esse estudo foram: burocracia universitária, 

duração muito longa do projeto, diferenças no nível de conhecimento entre as pessoas da 

universidade e da empresa envolvida na cooperação. Como facilitadores foram mencionados 

os fundos governamentais de apoio à pesquisa. A autora observou que as universidades 

pesquisadas possuíam algum tipo de estrutura, com as funções de administração e 

monitoramento da cooperação e o apoio no gerenciamento dos projetos. 

Brisolla et al. (1997) avaliaram a intensidade das transformações decorrentes da 

Segunda Revolução Acadêmica na Unicamp. Os autores dividiram o trabalho de coleta de 

dados em duas etapas: na primeira, analisaram 732 contratos gerenciados pela Fundação de 

Desenvolvimento da Unicamp referentes ao período de 1982-1995, dos quais foi calculada 
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uma amostra de 116 contratos, para a realização de 57 entrevistas com professores. Os 

docentes avaliaram os contratos de maneira positiva, embora a instituição tenha auferido 

poucos ganhos, e a proteção dos direitos de propriedade não tenha sido uma preocupação 

comum. Apesar de os contratos terem sido consequência de iniciativa externa, os 

entrevistados demonstraram pouco entusiasmo quanto à sua continuidade visto que as 

empresas têm pouco interesse limitado em inovação tecnológica, o que é agravado pelas 

políticas governamentais. 

Cunha (1997) analisou a interação universidade – empresa no Centro de Biotecnologia 

da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e propôs ações para estimular e ampliar essa 

interação. Foi realizado um estudo de caso múltiplo, cujas unidades de análise foram cinco 

projetos de interação universidade – empresa, em parceria com o Estado do Rio Grande do 

Sul.  

A autora caracterizou como clássico o modelo de interação do Centro de 

Biotecnologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) em função do seu pequeno porte: 

por um lado, requer uma ação mais pró-ativa dos pesquisadores do centro na procura 

possíveis parcerias, porém, por outro necessita quebrar a resistência de muitos empresários 

quanto à questão. A fim de buscar uma maior aproximação com o setor produtivo, foram 

sugeridas a criação de uma comissão de pesquisadores para estimular e ampliar os projetos de 

interação com as empresas, criação de um departamento para cuidar das atividades de 

cooperação e designar um técnico da universidade para atuar como um facilitador dessas 

ações. 

Mota (1999) realizou uma revisão da literatura com vistas a conduzir a uma reflexão 

sobre [a relação] universidade – empresa. Como conclusões a autora verificou que são tidos 

como obstáculos: diferentes objetivos e missões; atitudes para a colaboração; estilos de 

gestão; noções de confidencialidade; enfoques dos direitos de propriedade industrial ou 

intelectual e motivações para colaborar.  

Por outro lado, são motivações da universidade: acesso a fonte alternativa e flexível 

de recursos; acesso a equipamentos de pesquisa mais modernos; impulso à formação de 

pesquisadores; conhecimento dos problemas reais da empresa em nível da pesquisa e 

possibilidade de aumentar a renda dos pesquisadores universitários. Já as motivações da 

empresa são acesso a: pessoal qualificado; soluções de problemas técnicos específicos; apoio 

e impulso à excelência técnica; aumento do prestígio e da imagem; acesso a recursos 

públicos; necessidade de reduzir custos em P&D; necessidade de renovar o acervo de 
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conhecimento; crença no valor estratégico de P&D continuada e no da inovação tecnológica a 

curto e longo prazo. 

Borges (2006) verificou os aspectos políticos, tecnológicos e informacionais da 

relação universidade, governo e empresas de tecnologia da informação do Distrito Federal 

para o desenvolvimento do setor produtivo de Tecnologia da Informação (TI) do Distrito 

Federal. A autora entrevistou 43 especialistas e dirigentes dos três segmentos. Segundo os 

pesquisados, a Universidade de Brasília, de forma geral, deve tanto desenvolver suas 

atividades típicas de ensino, pesquisa (focando objetivos macros e contribuindo para a 

competitividade da sociedade) e reforçando suas atividades de extensão, bem como apoiar 

iniciativas do setor produtivo e social, além de ampliar sua atuação por meio de novos campi 

e cursos, acordos de cooperação técnica e de uma estrutura interna que forneça apoio a essas 

iniciativas. 

O governo do Distrito Federal, para os respondentes, deve cumprir além de suas 

funções típicas de Estado (regulador, de executor das políticas públicas de interesse social, 

apoiador e fomentador do desenvolvimento econômico), apoiar a cooperação U – E, 

desenvolver ações inovadoras, fortalecer as entidades da administração direta e indireta de 

suporte à ciência e tecnologia e conceder incentivos fiscais que fomentem o setor produtivo 

de TI no Distrito Federal. Das empresas de TI é esperado que cumpram sua função de 

geradoras de riqueza, de produtos e serviços, buscando incorporar novas tecnologias a suas 

rotinas e produtos, reconheçam a universidade como parceira na geração de inovações, 

busquem aprimorar a capacitação de sua força de trabalho; diminuam as incertezas através da 

obtenção de mais informações e invistam recursos no desenvolvimento de inovações. Por fim, 

a avaliação dos investimentos em TI, pelos entrevistados, é que eles são insuficientes, 

razoáveis e inexistentes. Os fundos setoriais não foram considerados de grande efetividade em 

função do não estabelecimento de uma política pública. Há uma falta de interação entre os 

agentes UEG.  

Garcez (2006) propôs um modelo genérico para a seleção de parcerias tecnológicas 

através da realização de um estudo de caso realizado em uma petroquímica de grande porte 

durante o desenvolvimento de quatro inovações. A coleta de informações se deu por meio de 

entrevistas, da aplicação de questionários e de análise documental. Os dados foram tratados 

com análise fatorial. 

O autor criou um modelo e concluiu que geralmente as inovações mais radicais e 

relacionadas ao P&D básico, em seu início, tendem a ser tratadas com estratégia minoritária 
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externamente e angariando menor nível de recursos do portfólio. Dois fatores influenciam 

essa questão: o grau de novidade da inovação e a postura da empresa no mercado (ofensiva, 

líder inovador ou seguidor rápido, ou defensiva, seguidor, licenciador ou imitador). Ao passo 

que parcerias com integrantes da cadeia, quando relacionadas às inovações incrementais ou 

em produtos de nova geração tendem a ser desenvolvidas internamente e com uma maior 

alocação de recursos. 

Piekarski (2007) realizou uma pesquisa exploratória com 21 profissionais em São 

Carlos, com o propósito de analisar as relações existentes entre os diversos agentes que 

compõem a infra-estrutura de ciência e tecnologia, os órgãos de apoio e articulação e as 

empresas de base tecnológica; bem como as atividades que realizam no contexto do 

desenvolvimento tecnológico e inovativo no município, a fim de caracterizar 

sistematicamente o SI. Seu principal resultado foi que, nesse sistema de inovação, há carência 

de um agente para coordenar as ações dos demais, pois é algo que só ocorre eventualmente 

para a realização de determinada atividade. Segundo a autora, em São Carlos as empresas 

desenvolveram relações baseadas em confiança que prosperam com a proximidade dos 

agentes. 

Sessa et al. (2007) discutiram e mensuraram o processo de interação entre 

universidades e empresas no Brasil a fim de identificar os fatores que contribuem para essa 

interação. Para tanto, os autores realizaram uma pesquisa bibliográfica, analisaram dados 

secundários do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPQ, da PINTEC, e calcularam o 

Índice de Aproveitamento de Oportunidades (a quantidade de artigos científicos publicados 

no Brasil em relação ao total mundial e a participação relativa das patentes brasileiras com 

base no total mundial). 

Entre os resultados observados, destacaram-se: a) há um descompasso entre a 

geração de conhecimento e a sua posterior transformação em tecnologia; b) as formas mais 

comuns de interação dos grupos de pesquisa do CNPQ com as empresas é através de 

consultoria técnica, engenharia não rotineira e treinamento de pessoal; c) os relacionamentos 

dos grupos de pesquisa do CNPQ, com troca de conhecimento, estão com maior frequência 

entre entidades sem fins lucrativos e as administrações públicas (em sua maioria 

universidades e institutos de pesquisa) e d) as possibilidades de interação entre as 

universidades e as empresas são poucas, visto que somente 0,7% das pessoas empregadas na 

indústrias dedicam-se a atividades de P&D. O quadro 05 apresenta os tipos de interação entre 

os grupos do CNPQ e empresas.  
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Quadro 05: Tipos de Interação Entre Grupos do CNPQ e Empresas 

Tipos 

Consultorias técnicas não englobadas nas categorias abaixo; 

Engenharia não rotineira com desenvolvimento de protótipo para o parceiro; 

Engenharia não rotineira com desenvolvimento de equipamento para o grupo; 

Desenvolvimento de software não rotineiro para o grupo pelo parceiro; 

Desenvolvimento de software não rotineiro para o parceiro pelo grupo; 

Fornecimento, pelo grupo, de insumos materiais para as atividades do parceiro sem vinculação a um projeto 

específico de interesse mútuo; 

Fornecimento, pelo grupo, de insumos materiais para as atividades do grupo sem vinculação a um projeto 

específico de interesse mútuo; 

Pesquisa científica com considerações de uso imediato dos resultados; 

Pesquisa científica sem considerações de uso imediato dos resultados; 

Transferência de tecnologia desenvolvida pelo grupo para o parceiro; 

Transferência de tecnologia desenvolvida pelo parceiro para o grupo; 

Treinamento de pessoal do grupo pelo parceiro; 

Treinamento de pessoal do parceiro pelo grupo; 

Fonte: Sessa at al (2007) 

Ipiranga, Freitas e Paiva (2008) abordaram a questão da capacitação da universidade 

para promover a cooperação universidade – empresa – governo a fim de responder a algumas 

questões: 1) como ocorre a cooperação da universidade com as empresas e governo e desses 

com a universidade? 2) quais as barreiras e vantagens para os entes participantes? 3) que 

contratos e arranjos são articulados para a concretização dessa interação? Dessa forma, foi 

realizado um estudo de caso no Parque de Desenvolvimento Tecnológico (PADETEC) ligado 

à Universidade Federal do Ceará. Os dados foram obtidos através da entrevistas de gestores 

do parque e de um empresário. 

Como principal conclusão, é possível destacar que a universidade em questão não 

pode ser caracterizada por valores empreendedores e inovadores. Em função disso, as atitudes 

empreendedoras acabam partindo dos professores pesquisadores que se engajam em editais e 

em programas de pesquisa. Por parte dos empresários, há a crença de que o processo de 

cooperação UEG é consequência da capacidade das firmas em transformarem o conhecimento 

em inovação e esta em competitividade. 

Pires (2008) identificou as potencialidades e as questões críticas associadas à 

aplicação da metodologia PCREX na estruturação das atividades de PD&I pela empresa, a 

qual concilia princípios da inovação aberta e da HT. A coleta de dados se deu por meio de 

entrevista em profundidade semiestruturada com coordenadores da metodologia PCREX na 

PETROBRAS e no Centro de Excelência em Geoquímica - CEGEQ (CEGEQ-COPPE. Em 

suas conclusões, a autora destacou a importância da articulação com o Governo para a 

alavancagem dos empreendimentos fundados sobre a lógica HT. O excesso de formalidade e 

o contingenciamento de recursos foram apontados como entraves e a necessidade de reduzir a 
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incerteza e a mutabilidade do marco regulatório no Brasil e de efetivar programas e projetos 

elaborados. 

Rodrigues e Lacerda (2010) identificaram as dificuldades que se apresentaram no 

processo de cooperação universidade-empresa, no contexto do sistema local de inovação do 

município de Uberlândia/MG no período de 1992 a 2007. Os autores observaram, a partir do 

modelo da tríplice hélice de Etzkowitz e Leydesdorff (2000), um baixo nível de cooperação 

universidade – empresa na referida localidade, em função da dificuldade de alcance de uma 

visão compartilhada entre os agentes que não estavam prontos para tal perspectiva. Outros 

fatores limitantes são: a distância física das infraestruturas de apoio, bem como a falta de 

continuidade das ações institucionais dos agentes do governo e a ausência de políticas 

públicas municipais para a ciência, tecnologia e inovação.  

2.7.2 Processo de Cooperação Universidade – Empresa – Governo 

Os trabalhos coletados para essa temática se propuseram a descrever como ocorre o 

processo de cooperação UEG, seja por meio da elaboração de modelos, seja pela aplicação de 

um constructo a um contexto. Novamente predominam os estudos com foco na relação 

universidade - empresa.  

Rocha e Proença (1995) discutiram quais as etapas percorridas no processo de 

transferência tecnológica entre universidade e empresas e quais os seus limitadores. Como 

método, os autores adotaram o estudo de caso único realizado no Disque Tecnologia da 

CECAE/USP. Após a análise do histórico do programa, os pesquisadores perceberam que o 

Disque Tecnologia atua como um agente de transferência de tecnologia e que sua abordagem 

se modificou ao longo dos anos, em função da evolução do programa. Entretanto, há 

dificuldades na interação universidade – empresas. As firmas apresentaram como limitadores 

a dispersão e dificuldade de organização; de comunicação e a mortalidade de 

empreendimentos. Na universidade, percebeu-se que faltam incentivos para motivar os 

docentes a desenvolverem trabalho em conjunto com as empresas. 

Cantelle (1996) analisou de que forma as Unidades de Gestão e Desenvolvimento 

Tecnológico (UGDT) propostas pelas universidades, Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS) e Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), têm 

promovido a interação com o setor empresarial. As entrevistas em cada caso (universidade) 

foram realizadas com o responsável pela unidade hierárquica superior à UGDT, com o 

responsável pela UGDT e com um empresário parceiro indicado pela universidade. O 
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contexto de formulação das estratégias internas é fortemente influenciado pela universidade, 

que procura limitar sua atuação a questões acadêmicas, enquanto externamente predomina a 

projeção que o pesquisador pretende para a sua carreira.  

Quanto ao conteúdo das estratégias, falta-lhe um direcionamento para a transferência e 

compartilhamento de recursos entre as diversas áreas. No tocante ao processo das estratégias, 

foram observadas as abordagens top-down (quando as UGDT consideram os recursos das 

universidades e criam estratégias para atuarem no setor empresarial) e bottom-up (quando as 

UGDT aprendem através da interação com os níveis operacionais das empresas). 

Benner e Sandström (2000) estudaram a regulamentação da pesquisa universitária, 

com especial atenção nos fundos de pesquisa, por meio da análise comparativa do caso da 

Suécia com outros países. Da análise, os autores perceberam que há três estratégias de 

regulação de financiamento da pesquisa universitária no tocante a: critérios de avaliação da 

pesquisa, as redes de contato estabelecidas e o ambiente organizacional em que se 

desenvolvem. 

A estratégia intervencionista funciona através de uma agência central, que tenta ajustar 

a pesquisas universitárias às demandas da indústria. Seu objetivo é incluir os pesquisadores 

universitários no processo de adaptação da estrutura da indústria. A estratégia autônoma é 

exemplificada pelos conselhos de pesquisa. Eles enfatizam a qualidade da ciência, a 

orientação internacional e os valores da academia que prevalecem na organização e nas redes 

de contato. Já a estratégia transinstitucional, é uma combinação de outras duas, só que mais 

relacionada ao modelo tríplice-hélice, a qual preserva a autonomia dos pesquisadores, mas 

tenta direcionar os modos de operação para as necessidades da indústria. A intenção é criar 

uma rede sócio-econômica que envolva universidade e indústria. 

Sutz (2000) analisou a relação universidade – empresa – governo no contexto da 

América Latina, os descompassos que ocorreram, suas razões e os avanços realizados. A 

autora realizou um estudo de caso na referida região e utilizou como eixos de análise as 

abordagens bottom-up (cujo foco é a interação entre agentes que buscam, de forma 

independente, capacidades para a solução de problemas) e a top-down (analisa as interações 

que foram induzidas pelo governo através da criação de mecanismos e de entidades). Como 

resultado, a pesquisadora observou que, embora os mecanismos de bottom-up e top-down 

sejam complementares, o mesmo não ocorre no contexto investigado.  
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Uma das razões apontadas no estudo foi o comportamento oportunista de empresários 

e pesquisadores que buscam primeiramente acesso a fontes de financiamento. Como proposta 

para solucionar esse problema, foi sugerida a disseminação de informações para universidades 

(no tocante às suas possibilidades de oferta de soluções para o mercado) e para as empresas 

(quanto a suas necessidades de conhecimento) para que ambos reconheçam os possíveis 

benefícios advindos da relação, o que aconteceria por meio de contatos entre esses agentes 

induzidos por estratégias de nicho, que estimulariam a especialização e a emergência de polos 

de competências.  

Amesse e Cohendet (2001) propuseram um modelo conceitual para entender e analisar 

o processo de transferência de tecnologia na perspectiva da economia do conhecimento. Os 

autores tomaram por base o estudo de caso da Nortel Networks durante um período de 50 

anos. Da análise, concluiu-se que o processo de transferência de tecnologia depende de como 

as organizações tratam o conhecimento. 

Outro aspecto relevante é que, para uma empresa, a natureza e a intensidade do 

processo de transferência de tecnologia está relacionado à sua conexão como suas 

competências centrais, bem como que a qualidade do processo de transferência de tecnologia 

depende em grande parte da capacidade de absorção das empresas (o que envolve a difusão 

dessa tecnologia na organização). Por outro lado, a capacidade de a firma difundir 

conhecimentos além de suas fronteiras também impacta no processo de transferência de 

tecnologia, pois assim ganha acesso a conhecimentos complementares bem como divulga suas 

capacidades externamente ou simplesmente por razões financeiras. 

Albuquerque (2005) analisou a interação entre o Centro de Informática (CIn) da 

UFPE e o mercado a partir das dinâmicas de atuação e dos fluxos de intercessão existentes. A 

autora realizou uma pesquisa estratégica através da realização de entrevistas semi-estruturadas 

com oito docentes do CIn. Dentre as conclusões da pesquisa é possível destacar que o CIn 

teve um papel importante no estado de Pernambuco no tocante à competitividade das 

empresas locais por meio da articulação e capitalização do conhecimento que gera. O 

resultado foi a criação de uma rede de empresas comprometidas com a transferência e a 

disseminação do conhecimento, que passaram pelo processo de pré-incubação/incubação no 

Centro de Estudos Avançados do Recife (C.E.S.A.R). A associação do CIn ao C.E.S.A.R, 

como estrutura de interface, trouxe benefícios para a relação com o mercado tendo em vista 

alguns pontos: a) a agilidade para a solução de problemas de uma organização não 

governamental; b) a gestão da entidade ser realizada por profissionais do mercado e c) o 
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comprometimento estratégico da entidade com a realização de pesquisas sem perder o foco no 

mercado. O modelo da tríplice-hélice representado pelo CIn, pelo C.E.S.A.R e pelo Porto 

Digital trouxe benefícios para o desenvolvimento sócio-econômico da região. 

Novelli (2006), visando caracterizar o processo de cooperação tecnológica 

universidade – empresa em parques tecnológicos, realizou um estudo de casos múltiplos com 

três casos, com gerentes de empresas e pesquisadores participantes da cooperação incubadas 

no TECNOPUC. Entre os resultados apresentados, destacaram-se: 1) a inclusão da forma de 

cooperação à tipologia de Plonski (1999) das empresas incubadas que são obrigadas 

contratualmente a realizar alguma cooperação tecnológica com a universidade; 2) a 

informalidade como relevante instrumento de relacionamento entre os parceiros, mesmo 

sendo esses acordos pactuados formalmente por meio de contratos de cooperação. Foram 

apontados como motivadores da relação U – E: acesso a recursos humanos altamente 

qualificados ou especializados e a novos conhecimentos, a redução de custos e riscos e o 

acesso à estrutura. A proximidade geográfica foi o maior facilitador da relação. 

Bekkers e Freitas (2008) realizaram uma pesquisa em cinco universidades 

holandesas (Technische Universiteit Eindhoven, Technische Universiteit Delft, 

Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden e Universiteit Utrecht) com o intuito de 

avaliar a importância dos diversos canais de transferência de conhecimento da universidade 

para as indústrias em função de características: do setor; do conhecimento a ser repassado; das 

organizações envolvidas; dos indivíduos atuantes na cooperação, e da área de conhecimento. 

Foram aplicados questionários a um grupo de pesquisadores universitários (527) e industriais 

(454).  

Os autores concluíram que a importância dos canais de transferência de 

conhecimento variou pouco entre a indústria e a universidade, embora os pesquisadores 

universitários tivessem atribuído maior importância à transferência de conhecimento. As 

diferenças na forma como os canais de transferência são avaliados pode ser explicada por: a) 

características do conhecimento em questão; b) a disciplina de origem do conhecimento; c) 

num grau menor, às características individuais e organizacionais dos envolvidos no processo. 

Bezerra Filho et al. (2008) analisaram o processo de inovação no polo de confecções 

do agreste de Pernambuco com as relações da tríplice hélice a partir de um estudo de caso no 

referido pólo de confecções, por meio da realização de seis entrevistas com empresários e 

instituições de apoio envolvidas no projeto.  
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Constatou-se que os esforços empreendidos pelos atores da tríplice hélice, 

juntamente com o SEBRAE, têm produzido meios necessários para a promoção e difusão de 

tecnologias; as potenciais forças limitadoras advêm das relações intrainstitucionais que são 

estabelecidas especificamente na esfera do setor produtivo; as ações do governo têm sido 

desenvolvidas de forma coordenada e que as ações interatores do tipo inter e intra-

institucionais da tríplice hélice são propulsoras do desenvolvimento tecnológico do polo de 

confecções, entretanto essas relações podem não sustentar o processo de desenvolvimento 

pela desarticulação das relações interatores na esfera do setor produtivo. 

Colla et al. (2008) descreveram os elementos formais e informais do relacionamento 

interorganizacional entre a Faculdade Intermunicipal do Nordeste do Paraná (FACINOR) e o 

arranjo produtivo local de metais sanitários de Loanda/PR. A pesquisa caracterizou-se por ser 

um estudo de caso, cuja unidade de análise foi o resultado das produções científicas. Os 

resultados apontaram que a relação encontra-se no estágio inicial, visto que não é integrada 

por elementos formais. Segundo os autores, o caso indica a existência de um estágio anterior 

ao modelo de Ring e Van de Vem (1994), pois se verificou que não existem propósitos ou 

interesses em comum. Entretanto há boas perspectivas, considerando que a FACINOR 

procura estimular as atividades de extensão entre seus alunos, porém, é sugerido no trabalho 

que sejam voltadas para o APL local a fim de estimular a economia local. 

Yusuf (2008), num ensaio teórico analisou as ligações entre o setor produtivo e a 

universidade, bem como investigar as diferentes formas de transferência de conhecimento 

entre as universidades e os vários usuários e a função dos intermediários nessas relações. 

Segundo o autor, instituições intermediárias facilitam a troca de conhecimento e fortalecem a 

efetividade da rede de conhecimento, bem como servem de ponte entre o poder público 

atuando como distribuidor de recursos através de financiamentos. 

Mas, apenas agentes intermediários não são suficientes, é preciso que as 

universidades sejam encorajadas por esses mecanismos de intermediação a cooperar com os 

agentes produtores. Mas, para que não haja conflitos e seja mantido o nível de excelência no 

ensino e na pesquisa dentro da academia, elas precisam definir antecipadamente seus 

objetivos de longo prazo. Por parte das firmas, para que obtenham resultados proveitosos, 

devem ter a inovação como parte de sua estratégia e buscar conhecimento aplicável às suas 

necessidades nas universidades. 

Bezerra Filho et al. (2009) analisaram o processo de inovação a partir de relações 

entre a universidade, o governo e o setor produtivo na carcinicultura do Rio Grande do Norte. 
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A metodologia utilizada foi a de estudo de caso, no qual foram realizadas sete entrevistas com 

representantes do setor produtivo, quatro com agentes do governo e uma com um 

representante da universidade.  

De acordo com os autores, o processo de inovação mostra-se ineficiente em função 

da desarticulação das esferas da hélice tripla. Além de haver desigualdade na distribuição dos 

benefícios, já que os setores ocupantes de uma posição mais central são mais beneficiados. 

Outra falha apontada foi que apesar de o trabalho em cadeia desenvolvido no setor produtivo, 

as ações não são vistas como complementares pelos empresários, demonstrando que 

comportamento individualista. Por fim, percebeu-se falta de uma visão interdependente nas 

universidades. 

Ipiranga e Hora (2009) conduziram um estudo de caso na Rede Nordeste de 

Biotecnologia (RENORBIO), cujas fontes de evidências foram documentais e entrevistas, 

realizadas com uma gestora e um pesquisador. Os pesquisadores visaram identificar os tipos 

de pesquisas desenvolvidas e compreender as formas de cooperação entre universidade, 

governo e setor produtivo nas quais a RENORBIO está inserida. De seus resultados, 

destacou-se que, nesse tipo de relação, todos os agentes são beneficiários das cooperações 

mútuas, porém ela é dificultada pelos diferentes códigos culturais, principalmente entre a 

universidade e o setor privado. Outro ponto de conflito são os diferentes entendimentos da 

finalidade da pesquisa. Apesar da identificação dessas dificuldades na RENORBIO, não há 

uma estrutura de interface para amenizar as diferenças e resolver os conflitos. Apesar disso, 

vínculos cooperativos vêm surgindo com apoio do governo.  

Mendes (2009) realizou um estudo de caso com a finalidade de compreender o 

processo de transferência de tecnologia e identificar as principais dificuldades, encontradas 

por um centro de pesquisa agroindustrial público para o setor produtivo privado. Os dados 

foram obtidos a partir de entrevistas com quinze pesquisadores acerca da percepção de cada 

um quanto às dificuldades de transferir tecnologia para o setor produtivo. Como resultado, 

percebeu-se que é necessário aumentar a interação dos pesquisadores com o setor produtivo a 

fim de facilitar a transferência de conhecimento, bem como a formação de uma equipe de 

apoio que forneça conhecimentos sobre o mercado. Faz-se necessária também a realização de 

um melhor acompanhamento dos projetos de repasse de tecnologia. Com relação à 

capacitação, tanto da parte dos pesquisadores – que precisam ser preparados para a geração e 

transferência de tecnologia – quanto da parte das empresas, que por vezes não possuem uma 

equipe com formação adequada, dificultando a continuidade do projeto.  
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Como barreiras foram apontadas: a parte jurídica, considerada rígida pelos 

entrevistados; excesso de burocracia na utilização de recursos financeiros; falta de foco em 

tecnologias em que a Embrapa é especialista e a falta de perfil para inovação. Os 

pesquisadores revelaram, ainda, a necessidade de mais mecanismos para a disseminação de 

informações referentes às pesquisas.  

2.7.3 Características dos Agentes Envolvidos na Cooperação 

Nessa subseção estão os trabalhos que trataram das características dos agentes de 

cooperação e como elas podem interferir no processo e em seus resultados. Alguns trataram 

de contextos específicos de parques tecnológicos, uns de incubadoras, outros da inserção de 

agentes de interface na relação, e outros ainda analisaram a influência dos perfis de gestores 

na configuração da interação.  

Lima e Teixeira (1999), com o objetivo de descrever a atuação do Instituto Euvaldo 

Lodi – Núcleo Regional Bahia (IEL) – como indutor da relação universidade – empresa e 

identificar os aspectos institucionais do contexto de C&T no qual se insere, realizaram um 

estudo de caso único no IEL, que abrangeu o período de 1996 a 1998.  

Como conclusões, os autores apontaram que o IEL faz uso de mecanismos inovadores 

para incrementar a relação UE, como: Programa Incubadoras de Empresas (fomenta a criação 

e consolidação de empresas de base tecnológica a partir da estrutura de incubadoras 

existente), Rede Tecnologia da Bahia (que realiza a intermediação entre a demanda e oferta 

tecnológica entre os agentes econômicos, sociais e institucionais) e Fórum de Tecnologia da 

Bahia (que articula as instituições que compõem o Sistema C&T da Bahia). Entretanto o seu 

contexto de atuação é desfavorável e pode ser caracterizado como de baixo grau de 

estruturação tecnológica intrafirma; baixo grau de interação interfirmas, baixa oferta de 

financiamento, condições políticas inadequadas e precária estrutura local de ensino-pesquisa. 

Cruz (2000) procurou determinar na interação UEG qual papel deve ser 

desempenhado por cada agente institucional e qual é atualmente desempenhado. O autor 

baseou sua análise em dados secundários, através dos quais conclui que: 1) há poucos 

cientistas e engenheiros atuantes em P&D, bem como que apenas um pequeno percentual 

destes dedica-se às empresas; 2) o investimento empresarial em C&T é reduzido e leva os 

investimentos públicos a terem uma efetividade menor e 3) a interação UE deve ser buscada 
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por sua contribuição à educação dada pela universidade, bem como por levar a cultura da 

valorização da ciência para as empresas. 

Etzkowitz, Webster, Gebhardt e Terra (2000) analisaram os recentes avanços no papel 

desempenhado pela universidade na sociedade baseada no conhecimento. Os autores 

realizaram estudo de casos múltiplos, por meio da análise da evolução da referida relação nos 

Estados Unidos, Reino Unido, além de outros da Europa, América Latina e Ásia. Os autores 

concluíram que os fundamentos da evolução de uma universidade empreendedora estão se 

desenvolvendo sob diferentes bases nas regiões estudadas, porém trata-se de um fenômeno 

global. Essas transformações são motivadas por algumas tendências como: a crescente 

dependência da economia da geração de conhecimentos, a tentativa de antecipar e guiar 

futuras tendências na geração de conhecimento e a mudança da economia baseada na função 

de produção para a de processos socioeconômicos.  

Para esses autores, o surgimento de novas estruturas dentro e entre a academia reflete 

uma nova divisão do trabalho nos sistemas de inovação que influenciarão a mobilidade de 

pesquisadores e conhecimento. Esse fenômeno dependerá da estrutura socioeconômica de 

pesquisa, que redundará em regiões mais “abertas” ou “fechadas”. Essa distinção ficará clara 

principalmente entre as nações mais e menos desenvolvidas. Estas últimas terão maior 

dificuldade na construção de estruturas institucionais de apoio, muito embora a crescente 

complexidade dos sistemas de conhecimento vá dificultar o seu gerenciamento, o que resulta 

num desafio, pois o estímulo à formação de universidades empreendedoras é uma das 

estratégias adotadas pelos late comers. 

Vasconcelos (2000) analisou o comportamento de empresas mineiras em cooperação 

com universidades para a capacitação de recursos humanos no nível de pós-graduação. A 

autora realizou um estudo de caso no Programa Mineiro de Cooperação U-E, que é vinculado 

ao Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 

Gerais. No IEL, foi realizada uma pesquisa documental. Também foram aplicados 111 

questionários com os agentes intermediadores dos alunos na empresa, no período de 1998 e 

1999. 

Segundo a autora, tendo em vista que as empresas participantes do programas já 

tinham sensibilidade quanto à importância da cooperação U-E, os resultados obtidos foram 

positivos no que se refere à valorização de ações no campo da gestão do conhecimento. Para a 

maioria dos respondentes, o processo de aprendizagem, em suas respectivas organizações, é 

sistêmico, havendo uma preocupação em melhorar os processos de comunicação e favorecer a 
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troca de informações. As empresas pesquisadas mostraram-se atentas às mudanças ocorridas 

no ambiente tecnológico (clientes e fornecedores), bem como à formação de redes de 

conhecimento. Uma das principais contribuições do programa foi possibilitar a interação entre 

o setor empresarial, a universidade, as instituições de apoio e fomento e as de intermediação 

com vistas à aprendizagem e à capacitação. 

Amesse e Cohendet (2001), com o objetivo de avaliar a transferência de tecnologia 

da perspectiva da economia do conhecimento, com base numa revisão da literatura, 

identificaram quatro contextos para a transferência de tecnologia (quadro 06): 

Quadro 06: Contextos para a transferência de tecnologia 

 Dentro da organização Entre organizações 

Criação de 

tecnologia 

Gerenciamento da inovação 

Falta de interação entre diferentes grupos 

e departamentos dentro de empresa; 

- Falhas em diversos ciclos de inovação; 

- Aumento de custos; 

- Atrasos na introdução no mercado. 

Contratação e terceirização da tecnologia 
- Dilema entre desenvolver ou comprar; 

- Incertezas decorrentes de assimetria de 

informação, propriedade industrial e 

externalidades positivas e negativas; 

- Transição de arranjos contratuais para os 

relacionais como as alianças.  

- Empresas cada vez mais contratam 

tecnologias centrais 

Reprodução e 

difusão de 

tecnologia 

Transferência para subdivisões e 

subsidiárias 

- Maiores preocupações com questões 

organizacionais. 

Compra ou venda de tecnologias 

- Dificuldade em transferir tecnologia para 

países subdesenvolvidos; 

- Carência na capacidade de emissão e 

recepção por parte de vendedores e 

compradores. 

Fonte: Amesse e Cohendet (2001) 

Os autores concluíram que: a) a qualidade de qualquer processo de transferência 

tecnológica depende da habilidade da empresa em gerenciar seus relacionamentos com 

centros de pesquisa; b) quanto mais o conhecimento é codificado, mais fácil a sua 

assimilação; c) o grau de interação com a academia pode facilitar a circulação de 

conhecimento numa empresa e d) a qualidade do processo de transferência de tecnologia 

depende da capacidade de absorção e de transmissão de conhecimentos para outras empresas 

de uma firma.  

Costa e Cunha (2001) verificaram a relação entre o grau de interação existente entre 

as universidades e as empresas de alguns segmentos. Os autores buscaram identificar nessas 

relações em que grau o apoio fornecido pelas universidades está relacionado à capacitação 

tecnológica das empresas. Para atingir o intento, foi realizada uma survey com dirigentes de 

133 empresas do ramo de metalurgia, mecânica e eletroeletrônica do estado do Paraná. 
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Como resultado, percebeu-se que a importância das universidades como fonte de 

informação tecnológica para as empresas foi de 2,8, numa escala de 01 a 05. Um desempenho 

abaixo do atribuído aos clientes, fornecedores, concorrentes, à literatura especializada e à 

internet, cujas médias dos valores atribuídos foram superiores. Outra constatação é que, em 

geral, as modalidades de apoio obtido através das universidades são aquelas que envolvem 

menor quantidade de recursos e com um grau de formalização de acordos baixo ou quase 

inexistente. 

Por fim, pode-se destacar que as empresas que mantêm maior interação com as 

universidades possuem, em média, um nível de capacitação tecnológica superior às demais, 

maior nível de automação industrial, investem mais em P&D e possuem maior número de 

funcionários alocados especificamente em P&D. 

Porto (2001) buscou identificar a opinião dos responsáveis pela decisão de 

cooperação formal na empresa em relação à realização de pesquisa cooperativa com a 

universidade. A autora também buscou traçar o perfil desses gestores e compreender qual a 

avaliação deles acerca das barreiras e facilitadores dessa relação. A estratégia de pesquisa 

adotada pela autora foi a de levantamento, através de uma amostra não probabilística de 128 

questionários enviados pelos correios aos dirigentes de empresas brasileiras de intensivas em 

tecnologia.  

Em geral, os respondentes que cooperam com a universidade possuem um grau mais 

elevado de escolaridade, principalmente pós-graduação lato sensu, e passaram por mudanças 

de cargos. As opiniões desses gestores quanto ao uso compartilhado de instalações das 

universidades, o desenvolvimento de recursos humanos da empresa e a possibilidade de 

acesso a recursos governamentais, foram determinantes para firmar, ou não, uma relação de 

parceria com universidades.  

As expectativas quanto aos resultados dessa parceria estão relacionadas aos recursos 

disponibilizados pela universidade (pessoal qualificado e infraestrutura) e não com a 

possibilidade de melhorar a competitividade da empresa. Ou seja, os dirigentes estão mais 

preocupados com o potencial de complementaridade da cooperação e da sua influência na 

imagem da empresa. Outra fonte de receio é a credibilidade da universidade, o sigilo dos 

resultados e a sua competência para gerir projetos. Impactam negativamente na decisão de 

realizar a parceria a busca por resultados de curto prazo pela empresa e as suas limitações 

para absorção de conhecimentos. 
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Em outro estudo baseado na mesma amostra, Porto (2001) descreveu o processo 

decisório e identificou características de internacionalização de P&D. A autora percebeu que 

nas empresas que cooperam com a universidade, essa definição foi considerada importante, 

além de ter sido tratada com urgência por seus gestores. Para a tomada de decisão, nessas 

empresas, foram encontrados, com maior frequência, parâmetros que a balizam e 

possibilitaram caracterizar o processo como mais formalizado nelas, que contam com o 

suporte de outras áreas nessa atividade.  

Segundo Porto (2001), apesar da existência de meios que facilitem o processo 

decisório, eles não eliminam as incertezas por completo: busca de mecanismos de coleta, de 

análise das informações e de canais de comunicação abertos. 

Santoro e Chakrabarti (2002) analisaram a associação entre características chave da 

empresa e as alternativas de relação universidade empresa. Foram realizadas quinze 

entrevistas semiestruturadas com representantes de empresas industriais e de universidades 

localizadas nos Estados Unidos, bem como 202 questionários foram respondidos por 

empresas que participavam de projetos em colaboração com 21 centros de pesquisa 

universitária.  

Os autores verificaram que empresas maiores possuem maior intensidade de 

transferência de conhecimento e relacionamentos de suporte à pesquisa a fim de fortalecer 

habilidades e conhecimentos e ter acesso à estrutura universitária para avançar em tecnologias 

secundárias. Já as pequenas empresas o fazem para fortalecer suas habilidades centrais. 

No tocante às estruturas das empresas, aquelas com um arranjo mecanicista têm 

maior intensidade de transferência de conhecimento e relacionamentos de apoio à pesquisa, já 

aquelas com estruturas mais orgânicas têm um maior número de relacionamentos de 

cooperação, mas têm uma menor intensidade de transferência de conhecimento. Outra 

característica percebida foi que a flexibilidade de uma empresa é necessária para acelerar a 

combinação da construção de competências e da solução de problemas. Assim os autores 

concluíram que empresas de diferentes portes e setores utilizam de forma diferenciada seus 

relacionamentos com a universidade.  

Shane (2002) buscou identificar as condições em que a tecnologia desenvolvida na 

universidade é licenciada e comercializada. O modelo construído foi testado em dados de 

1.397 patentes do Instituto de Tecnologia de Massachusetts referentes ao período de 1980 a 

1996. A análise mostrou que: 1) há maior probabilidade de as invenções serem licenciadas 



 72 

quando as patentes são o melhor meio de apropriação dos retornos, já que reduzem os custos 

de transação de transferência da tecnologia; 2) os inventores universitários tornam-se 

empreendedores porque há falhas no mercado e 3) a efetividade das patentes aumenta os 

royalties recebidos por seus inventores. 

Castro (2006) estudou o processo de produção de inovação e disseminação da 

informação como subsídio para a discussão do processo de transferência de tecnologia para o 

setor produtivo. A metodologia foi a de estudo de caso na Inova-Unicamp, no qual a coleta de 

dados se deu por meio do levantamento documental e da realização de entrevistas com quatro 

representantes da agência em questão. 

Os resultados mostraram que há uma dificuldade de comunicação no tocante à 

linguagem utilizada. Essa barreira, segundo os autores, está sendo enfrentada pela agência, 

que possui pontos que favorecem a execução da sua missão, principalmente quanto à 

composição mista de sua equipe e à política de metas para seus funcionários.  

Leydesdorff e Fritsch (2006) testaram a dependência entre duas hipóteses, através 

dos indicadores geografia, tecnologia e tamanho da firma. As hipóteses foram: 1) as 

manufaturas de nível médio tecnológico são os motores de uma economia e 2) os serviços 

intensivos em tecnologia tendem a descentralizar a base de uma economia a partir de sua 

localização geográfica. Para tanto, os autores analisaram 438 distritos alemães, cujos dados 

secundários foram coletados no German Social Insurance Statistics. 

Dentre os resultados, os autores observaram que a distribuição geográfica das 

atividades industriais entre as regiões é apenas uma das dimensões relevantes de uma 

configuração e que seu efeito é diferenciado nos diversos setores econômicos em função de 

diferenças nos processos de inovação. Percebeu-se também que a rede de contatos provê 

principalmente infraestrutura para o sistema de inovação: facilita e restringe trocas de 

conhecimento e recursos. Essas facilidades acabam reduzindo custos de transação, e por isso 

uma parte considerável dessa relação de troca fica restrita geograficamente. Entretanto a 

distribuição de tecnologias num sistema, a organização industrial e sua dispersão geográfica 

podem ser consideradas forças relativamente independentes de variação do trabalho inovativo. 

Os resultados mostraram também que as redes de contato podem assumir uma 

configuração que pode ser produtiva, inovativa e próspera, mas nem de todas as redes de 

contato se espera esse mesmo resultado o tempo todo. No tocante aos relacionamentos, 

conclui-se que as manufaturas de média tecnologia geram mais sinergia em uma unidade 

geográfica do que as de alta tecnologia. Porém serviços intensivos em tecnologia dissociam a 
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tecnologia de sua localização geográfica, enquanto as manufaturas de alta e média tecnologia 

permanecessem concentradas geograficamente. 

Quanto às hipóteses levantadas pelos autores, confirmou-se que a qualidade de um 

sistema regional de inovação é determinada quase totalmente pelas manufaturas de média e 

alta intensidade tecnológicas. Ou seja, as empresas intensivas em tecnologia, apesar de 

importantes fontes de emprego, não contribuem significantemente para a base de 

conhecimento de uma região. 

Marques, Caraça e Diz. (2006) analisaram o contexto português no tocante às forças 

determinantes do desenvolvimento de relações múltiplas que e se originaram na Universidade 

de Coimbra. O estudo é parte de um projeto de pesquisa iniciado em 1996 e foi dividido em 

duas fases. A primeira consistiu em caracterizar instituições sem fins lucrativos que fazem 

interface entre a academia (18 gerentes entrevistados) e as empresas - geralmente grandes 

empresas - (dois gerentes entrevistados). A segunda fase consistiu numa análise de uma 

incubadora de empresas e do projeto de um parque tecnológico. 

A análise dos dados mostrou que a dinâmica entre a Universidade de Coimbra, as 

empresas e o governo ensejou a criação de várias organizações, apesar de o contexto social 

indicar uma pequena propensão ao empreendedorismo. Porém, a de Universidade de 

Coimbra, em função de sua importância no contexto regional, do seu número de estudantes, 

professores e pesquisadores desempenha um papel determinante para a promoção de novos 

negócios. 

Zen, Possas e Santini (2006) analisou as relações universidade – empresa a fim de 

verificar quais os limites da universidade e se estes estão se ampliando, bem como se está 

ocorrendo de fato uma cooperação. O método aplicado foi o estudo de caso, cujas fontes de 

evidências foram quatro pesquisadores que coordenavam projetos de interação ou cooperação 

com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul em julho de 2005.  

Os autores observaram diversos tipos de relações entre universidade e empresa, com 

predominância das interações, já que os ganhos de ativos (aprendizado) eram unilaterais. Para 

eles essa é uma das funções da universidade, a qual contempla a formação de profissionais, o 

desenvolvimento de tecnologias e a geração de recursos para o ensino e a pesquisa. Por outro 

lado, os entrevistados esperam como contrapartida para a instituição recursos financeiros para 

a manutenção e melhoria do ensino. 
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Essas relações ocorrem de maneira formal e informal. Nas formais, a coordenação é 

realizada por um representante da empresa e um da universidade. Porém, na prática, não há 

um equilíbrio na coordenação. Nas relações com empresas de grande porte, predomina a sua 

influência, enquanto no caso em que um dos parceiros é uma firma de pequeno porte, a 

universidade assume boa parte da gestão do projeto. 

Botelho et al. (2007) analisaram a participação das pequenas empresas em atividades 

de inovação, com destaque para a interação com universidades e/ou centros de pesquisa por 

meio da pesquisa de campo em aglomerações de empresas em dois municípios de Minas 

Gerais. No aglomerado de eletrônica/telecomunicações em Santa Rita do Sapucaí foram 

pesquisadas 43 micro, pequenas e médias empresas em meados de 2003, enquanto no 

aglomerado de biotecnologia, em Belo Horizonte, foram estudadas 19 microempresas.  

Os resultados do estudo mostraram que: a) nos aglomerados pesquisados, as 

empresas possuem relações formais e informais de P&D que resultam na geração de 

conhecimento que redunda em inovações, nas quais investem parte de seu faturamento; b) 

essas empresas são resultado de spill overs de atividades acadêmicas e possuem, em seus 

quadros, pessoas altamente qualificadas, o que viabiliza o estabelecimento de relações com 

fontes externas de tecnologia; c) é elevado o número de inovações para o setor, inclusive em 

nível internacional; d) as instituições das referidas regiões geram externalidades positivas para 

as atividades produtivas presentes nos municípios, embora haja dificuldades decorrentes de 

maior integração entre os agentes locais (BOTELHO et al., 2007). 

Rapini e Righ (2007) investigaram a interação universidade-empresa no Brasil tendo 

como Proxy os grupos de pesquisa cadastrados no CNPq que declararam algum 

relacionamento com empresas. As pesquisadoras utilizaram dados secundários da base do 

Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, referente aos censos de 2002 e 2004. 

A análise dos dados mostrou que os relacionamentos universidade-empresa 

concentraram-se nas grandes áreas de engenharias e ciências agrárias. Em geral, essas 

interações caracterizam-se por fluxos unidirecionais de conhecimento: universidade-empresa, 

em que preponderam grupos provenientes de universidades federais e em que as interações 

mais frequentes são com micros e grandes empresas privadas. 

Bekkers e Freitas (2008) procuraram identificar os fatores que afetam a importância 

atribuída aos diferentes canais de transferência de conhecimento e tecnologia entre a 

universidade e a indústria. Os autores realizaram entrevistas com 575 pesquisadores de 
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universidades holandesas (Technische Universiteit Eidhoven e Technische Universiteit Delft, 

Rijksuniversiteit Groningen, e Universiteit Leiden e Universiteit Ultrecht) e com 454 

pesquisadores da indústria. Como resultado, foi verificado que as empresas que mais 

interagem são aquelas que adotam posicionamento de inovadoras em seus mercados e aquelas 

que o fazem costumam definir suas estratégias de interação depois de refletirem acerca de 

suas necessidades presentes e futuras. 

Quanto à importância atribuída aos canais de transferência, observou-se que elas 

pouco diferem entre a universidade e a indústria, embora os pesquisadores universitários, em 

média, atribuam maior importância a todos os canais. Notou-se também que as diferenças 

percebidas foram encontradas entre setores diferentes e podem ser atribuídas a características 

do conhecimento (em que grau é tácito, sistematizável e revolucionário), à disciplina de 

origem e, em menor grau, às características dos indivíduos e das organizações envolvidos na 

cooperação.  

Da Costa, Plonski e Braga Junior (2008) propuseram uma estrutura descritiva de 

como os núcleos de inovação tecnológica gerenciam a cooperação universidade-empresa. A 

metodologia utilizada foi um estudo de casos múltiplos realizado em dez núcleos de inovação 

tecnológica.  

A análise demonstrou a existência de três estágios evolutivos e três etapas 

processuais. Essas envolvem: o pré-desenvolvimento da cooperação (aborda as motivações e 

as estratégias de capacitação); o desenvolvimento da cooperação (mecanismos e instrumentos 

gerenciais utilizados no processo) e o pós-desenvolvimento da cooperação (benefícios e 

desafios e as mudanças legais necessárias à flexibilização das atividades cooperativas). Os 

estágios evolutivos, por sua vez, envolvem as fases: embrionária, intermediária e madura. 

Zouain, Damião e Schirmeister (2008) determinaram as principais demandas por 

serviços tecnológicos e serviços de conhecimento das empresas situadas no entorno do Parque 

Tecnológico de São Paulo por meio da realização de uma survey em 364 empresas do setor 

elétrico e eletrônico. Os autores concluíram que as empresas reconhecem a necessidade de 

aproximação com instituições de ciência e tecnologia em função da necessidade de 

desenvolvimento de produtos e serviços e de novas tecnologias em produtos e processos. Da 

análise foram apontadas as seguintes demandas das firmas pesquisadas: a) relacionadas a 

parcerias com empresas, universidades e fontes de financiamento; b) relacionadas aos 

serviços técnicos especializados e novas tecnologias; c) relacionadas ao conhecimento; d) 

relacionadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação e e) relacionadas à melhoria da estrutura 
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da empresa. A aproximação dessas empresas, no entanto, é restrita em função da cultura, do 

desconhecimento das ofertas, das diferentes linguagens e falta de canais de acesso. 

Da Costa, Porto e Plonski (2009) verificaram como as multinacionais brasileiras 

gerenciam a cooperação empresa-universidade, num estudo multicaso realizado em cinco 

empresas. Os resultados mostraram que as multinacionais brasileiras precisam adotar algumas 

práticas estruturadas para gerenciar as parcerias tecnológicas, bem como na cooperação 

empresa-universidade. Dentre elas, as práticas de avaliação a fim de possibilitar a mensuração 

dos retornos dos projetos. No tocante às subsidiárias, estas possuem autonomia para gerenciar 

suas parcerias e são monitoradas pelas matrizes, porém, esses projetos geralmente são 

pontuais e resultam em adaptações tecnológicas. 

Ferreira Júnior e Segatto (2009) verificaram como a gestão de dois institutos de 

pesquisa utiliza seus recursos no desenvolvimento de relações com empresas através da 

realização de um estudo de casos múltiplos no Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) e 

no Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (LACTEC). Os autores perceberam que 

apesar das diferenças de estruturas, os recursos estão interligados e influenciam sua gestão, ou 

seja, a importância de um recurso varia conforme o aspecto de gestão considerado. Um 

exemplo é a busca de parceria de ambos os institutos em função da escassez de recursos 

financeiros, que é facilitada pela reputação conquistada por essas instituições, muito embora 

essa iniciativa seja dependente da ampliação de recursos humanos, físicos e tecnológicos.  

Ferreira et al (2009) analisaram a implantação do Pólo Universitário de Volta 

Redonda (PUVR-UFF) pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e verificou o seu papel, 

ou potencial de atuação, como indutor do desenvolvimento. A estratégia de pesquisa adotada 

foi o método de estudo de caso, cuja fonte de evidência foram os oitenta professores 

entrevistados. Apesar de a PUVR-UFF oferecer cursos nas áreas de gestão e de engenharia, 

nos últimos três anos a interação universidade – empresa foi inexpressiva. Não foram 

percebidas, nos professores, barreiras quanto à interação com as empresas, embora esse 

potencial ainda seja pouco aproveitado em parte porque demonstraram ter pouco 

conhecimento dos mecanismos e leis de incentivo à interação universidade – empresa. 

De acordo com a referida pesquisa, predominam relacionamentos baseados na 

transmissão de conhecimentos como treinamentos, consultorias e empresas juniores. A baixa 

importância das atividades de P&D foi associada pelo autor ao pouco tempo de criação do 

campus. Essas parcerias são, em geral, mediadas por instrumentos formais como contratos, 

embora haja uma grande parte ainda realizada de maneira informal.  
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Jain, George e Maltarich (2009) analisaram as condições sob as quais indivíduos com 

uma identidade bem definida modificam seu papel tendo em vista sua trajetória profissional. 

Para concretizar o intuito, os pesquisadores realizaram uma pesquisa qualitativa com vinte 

cientistas, dez cientistas que iniciaram uma start up, oito administradores e dois agentes de 

escritórios de transferência de tecnologia. Dos resultados os pesquisadores apreenderam que 

as motivações para envolver-se com transferência de tecnologia são: incentivos econômicos, 

sentimento de responsabilidade pelo sucesso da tecnologia e preocupação em permitir um 

maior acesso da sociedade à tecnologia desenvolvida. A última alternativa em quem se engaja 

na transferência tecnologia é a abertura de uma start up, cuja iniciativa é tomada após o 

fracasso das demais. Não há um franco desejo entre os pesquisadores em participar desse tipo 

de atividade, por isso a evolução de sua identidade de “cientista” para “empreendedor” 

preserva muitas de suas características acadêmicas, criando uma personalidade híbrida, porém 

com predomínio de suas “raízes”. 

Os desafios advindos desse posicionamento são: o tempo demandado para a 

execução de ambos os papéis, bem como a preocupação com a nova situação e a percepção de 

que novas competências são necessárias para o sucesso na nova seara. Este último fato os leva 

a buscar, em outros profissionais as habilidades que lhes faltam, o que resulta em delegação 

de funções. 

2.7.4 Os Impactos da Relação Universidade – Empresa para a Firma Envolvida 

Nesta subseção foram reunidos os trabalhos que analisaram as consequências da 

cooperação entre universidade e empresas. Um atributo de algumas dessas pesquisas é que, 

em alguns casos, elas desmistificaram a visão idealizada da referida cooperação, mostrando 

que nem sempre os resultados são positivos e que é necessário planejamento antes de engajar-

se em tal empreendimento. Por outro lado, outros estudos preocuparam-se com a relação entre 

características dos dirigentes ou da própria organização e com a interação com a universidade. 

Gomes e Cunha (2000), em seu estudo, verificaram se havia uma relação entre o 

nível de capacitação das empresas e a existência de relacionamento com universidades. Para 

alcançar seu intento, os autores realizaram um levantamento junto a 133 empresas do ramo de 

metalurgia, mecânica e de eletroeletrônica do Estado do Paraná. A partir dos resultados, os 

pesquisadores perceberam que, da amostra, 74 estavam envolvidas em projetos com a 

universidade e as que não o faziam alegaram desconhecimento dessa possibilidade ou de 

meios de fazê-la.  



 78 

Entre as firmas que não contam com o apoio da academia, estão, principalmente, as 

micros, caracterizadas por possuírem menos recursos financeiros e tecnológicos. Outra 

parcela dessas empresas que não buscam estabelecer parceria com a universidade justificou 

sua escolha em função de uma experiência negativa do passado ou pela suposição de que o 

meio acadêmico é burocrático e alheio aos objetivos de mercado.  

Segundo os autores, as empresas que cooperam com universidades apresentam um 

nível maior de automação industrial e investem mais em P&D. As modalidades de apoio 

utilizadas por esses empreendimentos são as que exigem menor comprometimento de recursos 

e, em geral, envolvem menor grau de formalização, por vezes inexistente. 

Porto (2000) analisou a cooperação universidade-empresa sob a ótica da empresa, com 

ênfase no desenvolvimento tecnológico. Foi realizada uma survey em 128 empresas, cujos 

dados foram tratados através de análises de cluster, fatorial, discriminante e teste do X². Das 

empresas pesquisadas, 54% já realizaram algum tipo de parceria com a universidade. Essa 

característica, entretanto, não pode ser associada com o seu grau de inovação. Embora essas 

firmas atribuam maior importância e utilizem com maior frequência seu setor de P&D, outro 

traço importante é que essas organizações adotam uma postura tipo technology-push, ou seja, 

esperam criar novas demandas no mercado a partir de inovações. O grau de satisfação desses 

empresários é alto: 69%. 

Perussi Filho (2001) avaliou a percepção de empreendedores. Criadores e/ou 

dirigentes de empresas industriais do polo tecnológico de São Carlos, sobre o conceito de 

competitividade e sobre os processos de cooperação universidade – empresa e inter-empresas. 

Foram realizadas onze entrevistas com empresas localizadas no polo. Oito entrevistados 

consideraram suas firmas competitivas, embora apenas três deles baseassem suas avaliações 

em critérios. Com relação à classificação das dimensões de competitividade quanto à sua 

importância, destacaram-se as relacionadas ao atendimento das necessidades dos clientes.  

Seis das empresas pesquisadas, de acordo com os entrevistados, cooperam com a 

universidade, das quais 83,3% o fazem através de convênios que visam ao desenvolvimento 

de produtos/processos; 66,7% buscam informações e 63,6% para a realização de serviços 

técnicos. Os efeitos dessa interação são observados principalmente nas dimensões de 

qualidade, custo e flexibilidade de seus produtos/processos. Apesar de estarem satisfeitos com 

os resultados da cooperação, os empresários demonstraram descontentamento principalmente 

com a falta de motivação dos pesquisadores da universidade e com a ausência/inadequação de 

um sistema de informações na universidade. 
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Vedovello (2001) realizou um estudo de caso múltiplo, em quatro incubadoras de 

diferentes estados brasileiros, junto a 25 empresas, com o objetivo de identificar as sinergias 

existentes entre as empresas incubadas e as universidades (hospedeiras, ou não) e centros de 

pesquisa. A autora constatou que há mais chances de estabelecer uma ligação entre os agentes 

quanto mais informal ela for. Porém, entre empresas cuja atividade principal seja P&D, há 

uma tendência maior de que a relação seja formal. Para Vedovello (2001), as empresas de 

menor porte apresentam maior inclinação em estabelecer vínculo com a universidade 

hospedeira. Outro aspecto é que a proximidade física é importante, mas não suficiente para o 

estreitamento das ligações. 

Cohen et al. (2002) caracterizaram as formas de contribuições da pesquisa realizada 

por laboratórios públicos para o P&D das indústrias. Foram pesquisados 1.478 gerentes de 

laboratórios americanos em 1994. Os resultados mostraram que as inovações industriais, em 

sua maioria, são provenientes de informações de clientes e da produção, os laboratórios 

públicos contribuem com uma pequena parcela desses novos projetos. Porém, há uma 

melhora na importância dos laboratórios públicos quando se trata de finalização de projetos de 

inovação ou para a resolução de problemas específicos, ou ainda quando se consideram 

apenas as indústrias, especialmente na farmacêutica.  

Alguns mecanismos influenciam positivamente essa relação como patentes, 

publicações, conferências, consultorias e relacionamentos informais. Outra constatação dos 

autores foi que as grandes empresas tendem a aproveitar em menor intensidade os 

conhecimentos gerados pelos laboratórios públicos, por outro lado, as start ups o fazem com 

maior frequência e de forma diferenciada que as firmas já estabelecidas.  

Gerard, Zahra e Wood (2002) analisaram os efeitos potenciais de ligações com a 

universidade na performance das firmas e no seu processo de inovação entre empresas 

americanas de biotecnologia com ações negociadas na bolsa. Foram estudadas 2.457 alianças 

firmadas por 147 das referidas empresas, cujos dados foram obtidos através da base de dados 

Recombinant Capital, referente às operações do final do ano de 1995. A análise dos dados foi 

realizada por meio de regressões, análise de covariância e análise multivariada de covariância. 

Os autores observaram que empresas com ligações com universidades possuem um 

número maior de alianças tecnológicas, que as demais, bem como detêm um número maior de 

patentes. Há uma tendência de que, nessas empresas, os custos com P&D sejam menores. 

Outra questão importante foi que a qualidade das ligações pode ser mais importante para a 
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performance dos resultados da empresa do que a mera presença de uma ligação com a 

universidade.  

Por fim, os autores concluíram que algumas empresas se beneficiam de ligações com 

a universidade que podem incrementar os resultados advindos de inovações, embora possa 

ocorrer um aumento em seus custos e surgir desafios. Nesse sentido, os pesquisadores 

advertem que algumas alianças podem ser prejudiciais à competitividade de uma indústria 

porque geram problemas administrativos e de coordenação, e podem até aumentar os custos 

indiretos ao passo que exigem sistemas mais acurados de controle, além de gerar vazamento 

de informações sobre novas tecnologias, permitindo aos concorrentes iniciar rapidamente 

essas inovações.  

Flores e Segatto-Mendes (2005) analisaram as contribuições da cooperação com 

universidades na capacitação tecnológica das empresas. Os autores realizaram um estudo 

comparativo de casos em quatro empresas do Polo Moveleiro de Arapongas (PR), sendo duas 

firmas de pequeno e duas de médio porte (uma que realizava cooperação e outra que não, em 

cada grupo). Nas organizações pesquisadas, os referidos autores perceberam que a principal 

estratégia de atualização tecnológica é o desenvolvimento interno. Secundariamente, é 

realizada a aquisição de tecnologia de terceiros. As principais fontes de informação 

tecnológica são os clientes e os fornecedores, enquanto as universidades foram consideradas 

de média importância pelos entrevistados. Como barreiras apontadas para a cooperação com a 

academia foram observadas na análise: falta de conhecimento dos empresários, o difícil 

acesso aos recursos e serviços nas universidades, a inexistência de incentivos para a 

cooperação e a falta de competências essenciais que permitam a troca de conhecimentos nas 

empresas. 

Barros (2007) analisou a dinâmica do desenvolvimento local à luz do modelo da 

Teoria da Hélice Tripla a fim de averiguar se as ações institucionais solidificam o sistema 

local de inovação. O trabalho realizado caracterizou-se por um estudo de caso, no qual foram 

utilizadas as estratégias de observação participante e de entrevistas com 22 pessoas de quatro 

instituições: SEBRAE, FAPEAL, UFAL, SECT. Os resultados, quanto às hipóteses 

levantadas, foram: H1) confirmação de que, apesar de haver interação entre as quatro 

instituições pesquisadas, elas não conseguem obter sinergia para o planejamento, 

desenvolvimento e execução de projetos inovadores; H2) como decorrência da primeira 

hipótese, de que essas instituições desenvolvem ações isoladas que enfrentam problemas para 

obtenção dos resultados esperados e H3) aparece como uma das causas do isolacionismo das 
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referidas instituições, ou seja, elas são regidas por uma estrutura rígida e hierárquica que 

dificulta a interação entre os agentes. 

Da Cunha e Neves (2008) identificaram os mecanismos de aprendizagem tecnológica 

proporcionados pela interação entre os agentes que formam o arranjo produtivo de louças de 

mesa de Campo Largo-PR. Os autores conduziram um estudo de caso, cuja coleta de dados 

incluiu a realização de quinze entrevistas com empresários da região. Os autores encontraram 

algumas evidências de processos de interação previstos na teoria da hélice tripla como a 

atuação de sindicato e da universidade junto ao meio produtivo, bem como a criação de um 

centro tecnológico. Porém, algumas empresas de grande porte ainda não realizam interações 

formais no APL. As PMES, por sua vez, buscam desenvolver atividades conjuntas visando ao 

compartilhamento de matéria-prima e de ações de vendas. Outro fato é que a universidade 

interage com o meio produtivo por meio de processos formais e individualizados. Os 

pesquisadores sugerem a inserção de uma governança para a melhor articulação dos agentes 

locais. 

Johnson (2008) estudou uma organização canadense externa à parceria que auxilia os 

parceiros a atingir seus objetivos na comercialização de tecnologias. O método utilizado foi o 

estudo de casos múltiplos em uma organização em seis projetos nos quais foram realizadas 21 

entrevistas.  

A análise dos dados demonstrou que os intermediários existem para prover recursos 

específicos e desempenhar determinados papéis impossíveis para a maioria das entidades da 

tríplice hélice em função da ausência de uma série de recursos ou em função dos custos 

associados com sua obtenção e disponibilização. Porém as organizações intermediárias podem 

atuar como efetivas distribuidoras de recursos para colaborações. Em função da 

complementaridade exercida por essas instituições, seus recursos de uma organização, os 

papéis desempenhados por elas, bem como os custos potenciais deveriam ser considerados 

antes da busca por uma organização intermediadora tanto por gerentes quanto por empresários 

antes de engajar-se em colaborações dos tipos hélice tripla.  

Benedetti e Torkomian (2009) conduziram uma pesquisa que teve como objetivo 

identificar o papel da relação de cooperação entre universidade-empresa sob a ótica da 

inovação aberta. A metodologia consistiu na realização de um estudo de caso em uma 

empresa de pequeno porte que desenvolve atividades em parceria com uma universidade.  

Quanto à estrutura para a condução dos trabalhos, ela foi claramente definida ao se 

estabelecer o contrato de parceria. A coordenação estaria a cargo dos gestores do projeto, 
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enquanto os testes ficavam sob responsabilidade dos membros da universidade e os resultados 

eram acompanhados e discutidos conjuntamente. Os entrevistados demonstraram a 

insatisfação com a burocracia da universidade, embora houvesse espaço para adaptações 

conforme aparecessem dificuldades. Outra queixa foi a falta de visão estratégica da academia 

em relação ao lançamento de novos produtos no mercado. 

De acordo com os autores, embora as pessoas estivessem reunidas em torno de um 

ambiente acadêmico com um interesse comum na pesquisa e nas novas descobertas, 

prevaleciam a amizade e a afinidade pessoal. Percebeu-se, ainda a importância da 

universidade para a empresa, cujo objetivo podia ser entendido como um input que a empresa 

necessitava em seus processos e cujas capacidades agregavam valor à relação. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Neste capítulo são abordados os aspectos relacionados ao desenho da pesquisa: a) 

questões de pesquisa; b) caracterização do estudo; c) estratégia de pesquisa; d) definições 

constitutivas e operacionais; e) coleta de dados; f) análise de dados e g) limitações do estudo. 

3.1 QUESTÕES DE PESQUISA 

De acordo com Flick (2009), as questões de pesquisa delimitam a área de interesse em 

um campo que varia em graus de complexidade e é considerado essencial. Para Kerlinger 

(1980), elas representam o “que o investigador deseja esclarecer” e serve como orientação nos 

trabalhos de pesquisa.  

A partir dos objetivos do estudo derivam-se as seguintes questões de pesquisa: 

i. Quais as fases do processo de interação para a cooperação tecnológica 

universidade – empresa – governo?  

ii. Como ocorre a interação entre universidade – empresa – governo para a 

cooperação tecnológica? 

iii. Como os agentes acadêmicos avaliam o processo de interação para a 

cooperação tecnológica entre a UFS, as empresas e o governo? 

iv. Como os agentes empresariais avaliam a cooperação tecnológica 

universidade – empresa – governo? 

v. Como os representantes governamentais avaliam a relação de 

cooperação tecnológica entre universidade – empresa – governo? 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

Para Saunders (2000), um estudo pode ter mais de um objetivo e, em virtude disso, 

utilizar mais de uma estratégia de pesquisa. Quando o intento é descobrir o que está 

acontecendo e se obter insights ou melhorar o entendimento acerca de um problema, então 

será conduzida uma pesquisa exploratória.  

Neuman (1997), de forma semelhante, define pesquisa exploratória como aquela que 

almeja explorar um tópico novo ou assunto a fim de aprofundar o conhecimento e derivar 

questões mais precisas para futuras investigações. Em função dessas características, segundo 

o autor, exige-se flexibilidade e criatividade durante o processo de pesquisa. 
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Estudos exploratórios geralmente são procedidos de um descritivo (SAUNDERS, 

2000). Para Neuman (1997), na prática eles se confundem visto que são semelhantes, embora 

constituam estratégias diferentes. Um estudo descritivo tem a pretensão de retratar fielmente 

pessoas, eventos ou situações, na medida em que intenta responder: “como ocorre um 

fenômeno?” e “quem está envolvido?”, visando descrever um processo e apresentar 

informações básicas acerca de um contexto.  

Pode-se caracterizar o presente estudo como exploratório e descritivo. Pode ser 

considerado exploratório, visto que pretende familiarizar-se com um fenômeno ainda pouco 

conhecido. Por outro lado, a presente pesquisa também é descritiva, porque procura 

determinar a maneira como ocorre um fenômeno, no caso a cooperação tecnológica entre a 

UFS, as empresas e o governo.  

O estudo também pode ser caracterizado como qualitativo em função de algumas 

características enumeradas por Godoy (1995): a) procura compreender os fenômenos a partir 

do ponto de vista de seus participantes; b) envolve a obtenção de dados descritivos pelo 

contato direto com a situação; c) é descritiva; d) é enfoque indutivo para a análise dos dados. 

A configuração da pesquisa qualitativa pode ser explicada, conforme Neves (1996), 

considerando que o foco do pesquisador está concentrado no processo social, no qual se busca 

o contexto e, se possível, uma interação empática com o processo objeto de estudo. 

3.3 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

A estratégia de pesquisa escolhida para o estudo foi o método de estudo de caso que, 

para Eisenhardt (1989), é uma estratégia de pesquisa que foca no entendimento das dinâmicas 

em uma dada situação ou contexto. Além disso, segundo Yin (2004), permite a preservação de 

aspectos holísticos e significativos do fenômeno estudado.  

A utilização do estudo de caso, de acordo com Yin (2004), justifica-se quando: busca-

se por respostas do tipo “como” e “por quê”, que demandam uma abordagem contínua (ao 

longo do tempo); há a impossibilidade de controlar os eventos e comportamentos e o foco 

concentra-se em acontecimentos contemporâneos, e se permite o uso de múltiplas fontes de 

evidências. Uma vantagem da estratégia, de acordo com a mesma autora, é que permite certo 

grau de flexibilidade à medida que ajustes podem ser realizados durante a coleta de dados, o 

que a torna adequada para a formulação de teorias emergentes.  

Segundo Yin (2004), o método de estudo de caso pode variar em função de dois 
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aspectos: da opção por projetar um estudo de caso único ou de casos múltiplos (que é uma 

variação do primeiro no tocante à quantidade de situações estudadas) e da possibilidade de 

escolha enquanto se delineia o projeto de pesquisa e quanto à utilização de uma ou mais 

unidades de análise. 

Na condução de um estudo de caso, conforme Eisenhardt (1989), alguns cuidados 

devem ser observados: a) evitar a perda de foco diante do grande volume de dados; selecionar 

apropriadamente a população para que sejam definidos limites para a generalização dos 

resultados e c) analisar os dados sob diversos enfoques a partir da comparação entre casos.  

Na presente pesquisa, foi realizado um estudo de casos múltiplos. Os casos 

selecionados de parcerias tecnológicas da UFS com empresas do Estado de Sergipe e com o 

governo. Os departamentos/núcleos que foram objeto de estudo - Engenharia da Produção, 

Zootecnia, Geologia e Química. Os departamentos/núcleos de Engenharia da Produção, 

Zootecnia e Geologia possuem cooperação formalizada através de convênio. O Departamento 

de Química, por sua vez, foi escolhido em função da participação da professora como 

consultora em parceria com o Centro Incubador de Empresas de Sergipe. 

Como forma de aumentar a confiabilidade do estudo, Yin (2004) indica a elaboração 

de um protocolo de estudo de caso. O quadro 07, a seguir, apresenta o protocolo de estudo de 

caso obedecido no presente estudo. 

Quadro 07: Protocolo de Estudo de Caso 

I. Procedimentos  

1. Definição de categorias analíticas e indicadores; 

2. Elaboração de instrumento de coleta de dados para cada agente a ser entrevistado; 

3. Prospecção de casos para serem investigados em arquivos de convênio da UFS e junto a 

professores dos departamentos selecionados; 

4. Escolha de um agente representante da universidade, empresa e governo para a realização de 

pré-teste 

5. Agendamento inicial da entrevista de pré-teste; 

6. Coleta de informações preliminares por meio da gravação da entrevista; 

7. Transcrição da entrevista; 

8. Análise da adequabilidade do instrumento de pesquisa aos seus objetivos; 

9. Correção de eventuais falhas e/ou inclusão de questões; 

10. Agendamento de entrevista com os demais agentes representantes dos outros casos a serem 

estudados; 

11. Realização de entrevistas; 

12. Exclusão de casos por inacessibilidade ao respondente; 

13. Transcrição das entrevistas; 

14. Descrição dos casos; 

15. Envio dos casos para validação pelos entrevistados; 

16. Análise das respostas 

Fonte: Elaboração própria (2010) 
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3.4 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados compreende a aplicação dos instrumentos elaborados para esse fim, 

tendo em vista a importância do controle na sua execução visando à fidedignidade das 

informações (MARCONI e LAKATOS, 2008).  

Para Yin (2004), o pesquisador que prima pela validade do constructo deverá utilizar 

múltiplas fontes de evidência, a fim de obter uma visão mais completa do contexto estudado. 

Para o autor, podem ser consideradas fontes de evidência: a) documentos, b) registros em 

arquivos, c) entrevistas, d) observação direta, e) observação participante e f) artefatos físicos. 

Suas vantagens, em geral, são: a) permite revisão; b) não foi criada como resultado do estudo 

de caso e d) contêm referências e detalhes de um evento. Os registros em arquivos, além 

dessas características, são precisos e quantitativos, e enquanto as entrevistas enfocam o tópico 

do estudo e fornecem percepções casuais. 

No presente estudo, foram utilizadas as seguintes fontes de evidência: registros em 

arquivos e entrevistas realizadas com diversas pessoas envolvidas no processo de cooperação 

UEG. O quadro 08 apresenta os entrevistados de cada entidade envolvida na cooperação 

tecnológica universidade – empresa - governo.  

Quadro 08: Relação de Entrevistados 

 Universidade Empresa Governo 

Caso 01 Núcleo de Geologia Alfa - 

Caso 02 
Núcleo de Engenharia de 

Produção 

Associação de Artesãos de 

Carrapicho 

SEDETEC 

FAPITEC 

Caso 03 

Departamento de 

Zootecnia 

Federação das Associações 

de Criadores de Caprinos e 

Ovinos de Sergipe 

SEBRAE 

Caso 04 
Departamento de 

Engenharia Química 

Sigma CISE 

Fonte: Elaboração própria (2011) 

Com relação aos agentes da UFS, foram entrevistados pesquisadores dos 

departamentos/núcleos que desenvolvem projetos de cooperação tecnológica através da 

universidade e gestores de órgãos ou entidades criadas para fazer a interface da universidade 

com outras instituições.  

O Centro de Inovação e Transferência de Tecnologia (CINTEC) é órgão vinculado à 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, criado em 1º de novembro de 2005, com estes 

objetivos: a) fortalecer as atividades de P&D da UFS; b) aprimorar a articulação da UFS com 

instituições de ciência e tecnologia regional e nacional; c) facilitar as atividades de serviços, 
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pesquisas e capacitação da UFS e d) atuar em conjunto com governo e setor privado no 

estímulo ao surgimento de empresas de base tecnológica (UFS, 2010). 

Em função dos objetivos do Cintec, o órgão seria um agente natural a ser entrevistado, 

porém, sua gestora informou que o foco do centro tem sido “divulgar a cultura de Propriedade 

Industrial e regulamentar as normas de proteção do conhecimento gerado na universidade e de 

transferência de tecnologia para a sociedade, através do apoio aos professores com projetos 

tecnológicos que podem se concretizar em produto passível de proteção patentária e de 

transferência da tecnologia para a sociedade”. Os resultados obtidos desse esforço foram: dois 

pedidos de marcas, um pedido de registro de software e três de patentes (UFS, 2010).  

 A cooperação universidade – empresa tem ficado a cargo dos próprios 

desenvolvedores de tecnologia, pois ela acredita que os pesquisadores tenham maior 

proximidade com o mercado. Em função disso, o Cintec não intermediou nenhuma interação 

entre a universidade e o meio empresarial desde 2008.  

Porém, apesar de não atuar diretamente promovendo os referidos relacionamentos, o 

centro os tem estimulado através da concessão de bolsas por meio do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBIT) e o Programa de 

Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Voluntária 

(PIBITVOL) que visam levar pesquisadores para dentro das empresas, principalmente nos 

Arranjos Produtivos Locais de pecuária de leite, confecções e artesanato de bordado, 

piscicultura, ovinocaprinocultura, fruticultura, apicultura, mandioca, tecnologia da 

informação, cerâmica vermelha, petróleo e gás. Os projetos que proporcionarem o 

desenvolvimento conjunto com empresas terão uma pontuação maior (UFS, 2011). 

3.5 ANÁLISE DOS CASOS 

Como técnica de tratamento dos dados coletados, foi realizada a análise de conteúdo, 

que, segundo Lavillle e Dionne (1999), consiste em desagregar o texto em palavras e frases 

com a finalidade de esclarecer suas características e extrair seus significados. Segundo os 

referidos autores, há cinco tipos de análises de conteúdo: 

a) Quantitativa, que trata a ocorrência dos elementos de análise estatisticamente; 

b) Qualitativa, na qual a atenção se volta para as relações de sentido que existem entre as 

unidades de análise; 

c) Emparelhamento, que associa os dados coletados com uma teoria existente; 
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d) Análise histórica, que é uma aplicação específica do emparelhamento; 

e) Construção interativa de uma explicação, em que se analisam as unidades de análise, 

suas interrelações e as suas categorias analíticas. 

O presente estudo adotou as metodologias da análise qualitativa e do emparelhamento, 

pois utilizou modelos teóricos para comparar os resultados alcançados com pesquisas 

anteriores, bem como procurou compreender os significados subjacentes às unidades e 

categorias de análise. 

3.6 DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS E OPERACIONAIS 

Para Kerlinger (1980), faz-se necessário atribuir uma significação prática a um 

conceito, relacionando-o aos indicadores que servirão para medir ou manipular uma variável 

ou uma categoria analítica e ligar o constructo à realidade observada. Nesse sentido, para esta 

pesquisa as definições constitutivas de maior relevância são: 

i. Inovação – introdução no mercado de produtos, processos, métodos ou sistemas não 

existentes anteriormente, ou com alguma característica nova e diferente daquela até 

então em vigor, com fortes repercussões socioeconômicas (ANPROTEC, 2002) 

ii. Cooperação Interorganizacional – é uma relação formal e/ou informal, desenvolvida 

entre duas ou mais organizações, com um ou mais propósitos em comum envolvidos. 

(adaptado RING e VAN DE VEM, 1994; DYER e SINGH, 1998) 

iii. Inovação em Produto – Uma inovação de produto é a introdução de um bem ou 

serviço novo ou significativamente melhorado no que concerne a suas características 

ou usos previstos (OECD, 2002). 

iv. Inovação tecnológica de Processo – introdução de tecnologia de produção nova ou 

significativamente aperfeiçoada, assim como de métodos novos ou substancialmente 

aprimorados de oferta de serviços ou para manuseio ou entrega de produtos (IBGE, 

2005). 

v. Atividades Inovativas – atividades de pesquisa, desenvolvimento e outras atividades 

não relacionadas com P&D (aquisição de bens, serviços e conhecimentos externos) 

que as empresas empreendem para inovar (IBGE, 2005). 

vi. Cooperação para a inovação – participação ativa da empresa em projetos conjuntos 

de P&D e outros projetos de inovação com outra organização (empresa ou instituição) 

(IBGE, 2005). 

vii. Cooperação Tecnológica – forma de colaboração entre empresas e instituições de 

ensino e pesquisa para o desenvolvimento de produtos e processos quando a 
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tecnologia usada não pode ser efetivamente transferida através da venda do direito de 

utilização ou da simples transferência de informações (ANPROTEC e SEBRAE, 

2002). 

viii. Cooperação universidade – empresa – forma de colaboração para a formação de 

recursos humanos, acesso a laboratórios, apoio à pesquisa, ao desenvolvimento 

tecnológico e à transferência de tecnologia (ANPROTEC e SEBRAE, 2002). 

ix. Produto tecnologicamente novo – aquele cujas características fundamentais 

(especificações técnicas, componentes e matérias, software incorporado, user 

friendliness, funções ou usos pretendidos) diferem significativamente de todos os 

produtos previamente produzidos pela empresa (IBGE, 2005). 

Porém, as definições constitutivas não são suficientes para a operacionalização dos 

objetivos de pesquisa, por isso recorre-se às definições operacionais que, para Kerlinger (p. 

46, 1980), são uma ponte entre os conceitos e observações, à medida que “atribui significado 

ao constructo ou variável especificando as operações necessárias para medi-lo ou manipulá-

lo”. Em estudos qualitativos, as “definições operacionais” ficam mais bem descritas como 

“categorias analíticas” considerando que o que se pretende não é mensurar indicadores, mas, 

segundo Laville e Dione (1999, p. 21), apresentar rubricas das quais vão se organizar os 

elementos de conteúdo agrupados por parentesco de sentido.  

As categorias analíticas, conforme Lavillle e Dionne (1999), organizam os elementos 

de conteúdo, que expressam o significado de seu grupo. Para esses autores cada elemento de 

conteúdo possui um sentido completo em si e pode ser selecionado de várias maneiras: de 

palavras ou frases a ideias. De acordo com Lavillle e Dionne (1999), as categorias analíticas 

podem ser fechadas, se definidas com antecedência; abertas, se são constituídas durante a 

análise e mistas, que conjugam as características dos dois métodos anteriores. Entretanto, o 

pesquisador precisa atentar para algumas características, a fim de garantir a qualidade de suas 

categorias analíticas, conforme os autores supracitados: a) serem pertinentes quanto aos 

conteúdos analisados; b) englobarem o máximo de conteúdos; c) não serem muito numerosas; 

d) ser precisa quanto à categorização dos conteúdos e e) serem mutuamente exclusivas. 

O presente estudo adotou o modelo fechado na elaboração de suas categorias 

analíticas, ou seja, não realizou alterações nas categorias durante a análise dos dados. Dessa 

forma, as categorias analíticas e os elementos de análise foram definidos de acordo com os 

objetivos específicos, conforme o quadro 09. 
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Quadro 09: Categorias Analíticas 

Categorias Analíticas Elementos de Conteúdo 

Caracterização do processo de 

cooperação UEG  

Características dos agentes 

Tipos de relações universidade – empresa 

Mecanismos de controle 

Processo de cooperação UEG 

Negociação Motivadores do Governo Motivadores da 

Universidade 

Motivadores da Empresa 

 

Comprometimento Pessoais Informais 

Pessoais Formais (convênio entre a 

universidade e a empresa) 

Envolvimento de uma instituição de 

intermediação 

Convênios formais com objetivo definido 

Convênios formais sem objetivo definido (do 

tipo guarda-chuva) 

Criação de estruturas próprias para a interação 

Execução  Barreiras 

Facilitadores 

Estruturas de Interface 

Conteúdo Transacional 

Avaliação pelos agentes do 

processo de cooperação UEG 

Liderança; 

Capacidades requeridas; 

Alinhamento dos objetivos; 

Flexibilidade gerencial; 

Burocracia; 

Coordenação e suporte. 

Resultados para a Universidade 

Resultado para a Empresa 

Resultado para o Governo 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Plonski (1990); Segatto (1996); Mota (1999); Novelli (2006); 

Pires (2008); Vedovello e Mendes (2009); Ipiranga e Hora (2009)  

3.7 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

A estratégia de estudo de casos múltiplos está baseada em premissas de qualidade 

(validade de constructo; interna; externa e confiabilidade) (YIN, 2004), mas, como toda 

estratégia de pesquisa, apresenta suas limitações.  

A primeira delas se refere ao método de estudo de caso, que por se ater aos casos de 

cooperação tecnológica com a participação da UFS, tem suas conclusões restritas a esse 

contexto específico. Uma segunda limitação está relacionada à coleta de dados, 

principalmente quanto ao acesso aos entrevistados, o que restringiu a quantidade de casos 

analisados e impossibilitou a comparação de informações entre casos semelhantes (que 

apresentem uma configuração semelhante). 
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4 DESRIÇÃO DOS CASOS 

Neste tópico serão descritos os casos pesquisados, bem como as entidades 

participantes. O objetivo é fornecer subsídios para compreensão dos antecedentes da 

cooperação e de como ocorreu o seu desenvolvimento. Em alguns momentos, será necessária, 

ainda, a descrição do programa que dá suporte à parceria e define as suas regras.  

Ao todo, foram estudadas quatro interações do tipo UEG. Em algumas delas a 

intervenção governamental foi mais marcante, enquanto em outras o governo induziu a 

cooperação de forma indireta através de estímulos tributários. Os agentes serão identificados 

por pseudônimos a fim de preservar a identidade, a confidencialidade e o depoimento dos 

entrevistados.  

4.1 CASO 01: NUGEO – EMPRESA ALFA 

O primeiro caso retrata a cooperação entre o Núcleo de Geologia (NUGEO), a 

Fundação de Apoio a Pesquisa de Sergipe (FAPESE) e uma multinacional. Como existem 

diversos convênios entre os supracitados agentes, pediu-se aos entrevistados para comentarem 

especificamente sobre as parcerias com o referido núcleo, notadamente sobre o convênio nº. 

1.440. 121.2007, cujo objetivo foi a realização de um estudo geológico, orçado em R$ 

2.722.767,40 e com prazo inicial para 730 dias. Posteriormente, esse convênio foi prorrogado 

através da assinatura de três aditivos que aumentaram o cronograma em 180 dias a cada novo 

ajuste.  

O fato de a parceria ocorrer entre uma empresa multinacional e uma universidade 

influenciou na formação e condução da parceria. Nesta situação, a UFS não figura como 

detentora maior de conhecimentos, infraestrutura e equipamentos; pelo contrário, a empresa 

detém a expertise, e a universidade tem que aprimora suas capacidades para atender às 

necessidades da firma. 

O NUGEO pertence ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) e está 

sediado no Campus José Aloízio de Campos (São Cristóvão/SE). O curso de Geologia foi 

criado em 10 de novembro de 2006 através da resolução nº 040 do Conselho Universitário e 

conta atualmente com sete professores efetivos, dos quais seis são doutores. O curso está na 

sua quarta turma e possui 195 alunos matriculados no segundo período do ano de 2010 

(UFSa, 2010). 
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A FAPESE foi criada em 31 de agosto de 1993 através da resolução nº. 

005/1993/CONSU e registrada no Cartório do 1º Ofício de Aracaju em 20 de dezembro do 

mesmo ano. Além da universidade, outras instituições participaram de sua fundação: o 

Instituto Euvado Lodi (IEL), a Companhia de Desenvolvimento Industrial e de Recursos 

Minerais de Sergipe (Codise), a antiga Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), a Petróleo 

Brasileiro S.A. (PETROBRAS) e o Banco do Estado de Sergipe (Banese). O objetivo da 

FAPESE é “apoiar, promover e subsidiar programas e atividades da Universidade Federal de 

Sergipe e outras instituições de Sergipe relevantes para o desenvolvimento científico, 

tecnológico, econômico e social do estado”. Inicialmente as relações entre as duas fundações 

eram regidas pela resolução 008/1995/CONSU, que este ano foi atualizada para a resolução 

012/2011 (UFS, 1993; 1995 e FAPESE, 2011).  

Apesar de compor o grupo de organizações participante da referida cooperação, não 

foi realizada uma entrevista com representante da FAPESE porque a fundação fica 

responsável pela operacionalização de parte das rotinas administrativas da cooperação, como 

compra de materiais e contratação de serviços, quando isso não puder ser realizado ou pela 

universidade. 

A Empresa Alfa, por sua vez, possui grande participação no seu ramo do petróleo, a 

quarta maior do mundo, com presença em 28 países. De acordo com informações de seu site, 

em 2010, a firma investiu cerca de R$ 76,4 bilhões e obteve um lucro líquido de R$ 35,2 

bilhões. Sua atuação é diversificada e abrange: exploração e produção de petróleo e gás, 

petroquímica, refino de petróleo e gás, distribuição, produção de biocombustíveis, transporte e 

comercialização e geração de energia elétrica. Na empresa as pesquisas são coordenadas por 

um órgão central o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de 

Mello (CENPES), ligado à unidade de Serviços, sediado na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

Fase 01: Negociação 

De acordo com a professora do NUGEO, a cooperação significou, para a UFS, a 

criação de um novo curso, com perspectivas de uma estreita relação entre a empresa e a 

universidade. Por parte da firma, a docente apontou como um fator importante a 

representatividade do estado de Sergipe no seu segmento de atuação. 

“Com a [empresa Alfa] a parceria começou desde a estruturação do curso. 

(...) Sergipe é um estado que é produtor de petróleo e ela sentia falta de não ter um 

quadro de geólogos do estado. A [empresa] sempre se mostrou susceptível [à 

criação de um curso na área pela universidade]. (...) Existia um professor visitante. 
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Esse professor visitante começou a estruturar o curso, antes de ele ser feito para ser 

submetido ao CONEPE” (professora do NUGEO). 

 

O professor do NUGEO reafirmou que a motivação da UFS, ao engajar-se na parceria, 

foi a intenção em estruturar o curso de Geologia, objetivo que demandava recursos em parte 

conseguidos através da referida cooperação. O professor destacou, ainda, que um facilitador 

nesse processo foi o histórico de cooperação da empresa Alfa com outras universidades e com 

o próprio docente. Do relatado, percebe-se que, além do desafio de criar uma nova área de 

pesquisa, os agentes universitários tiveram que atuar em um projeto de pesquisa de grande 

porte que envolveu, ainda, a participação de uma universidade estrangeira. 

“A minha relação com o petróleo vem desde 1983 e depois em 1998 

envolvendo as universidades de Lisboa e Coimbra em Portugal. (...) em 2004, 

como professor de outra universidade e desenvolvendo pesquisas para a [empresa 

Alfa], eu comecei a manter contato com colegas de Sergipe. Esses contatos nos 

levaram, em 2005, a firmar um convênio com as duas universidades [para a 

formação de] profissionais que viessem atuar numa futura área de pesquisa em 

geologia de petróleo na UFS. (...) E trabalhando na construção do primeiro projeto 

que começou a nascer em 98, se consolidou em 2004, foi discutido entre 2005 e 

2006 e foi assinado em 2007 entre [empresa Alfa], UFS, Lisboa e Coimbra” 

(professor do NUGEO). 

 

Por outro lado, o representante da empresa Alfa destacou que a motivação de sua 

organização foi a intenção em realocar recursos que seriam gastos em impostos através de um 

incentivo do governo que permite o abatimento de tributos do valor alocado em pesquisa, bem 

como o cumprimento de diretrizes da organização em investir em P&D. 

“[A] possibilidade de a gente gastar esse imposto que a gente teria que pagar 

ao governo. E uma segunda parte, já que a gente pode usar esse recurso, direcionar 

para coisas que interessa (sic) à empresa.” (representante da empresa Alfa). 

 

A iniciativa para se firmar a parceria foi da empresa Alfa o que, segundo o seu 

representante é algo recorrente devido a uma dispersão de competências na UFS. Cada 

departamento (ou núcleo) reúne uma série de professores que realizam suas pesquisas, mas 

não há uma estrutura que as centralize informando sobre esses grupos e as disponibilize para 

interessados na parceria. 

“Procura-se identificar na universidade quem já tem uma ação nessa linha. E 

a partir daí se começa uma conversação. Você sonda se tem interesse, se tem 

disponibilidade de executar a tarefa” (representante da empresa Alfa). 
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Apesar da conjunção de interesses das organizações, a negociação não foi uma tarefa 

fácil e demandou tempo. O processo permeou diversos escalões da empresa e da universidade 

foi iniciado pelo agente empresarial Alfa. Em seguida, a proposta foi passada para uma segunda 

instância da empresa no estado, o Núcleo Experimental (NUEX), e posteriormente, a decisão 

acerca da liberação dos recursos foi tomada pelo CENPES. Na universidade, por sua vez, a 

negociação foi iniciada diretamente com os professores, que receberam o apoio técnico da 

Coordenação de Projetos e Convênios (COPEC) para firmar o convênio e o contrato com a 

fundação de pesquisa. 

“Ela [empresa Alfa] chama um professor e diz: eu estou com vontade de 

estudar uma sequência; aí, a partir disso, ela sugere que monte um projeto e 

submeta esse projeto. Aí, você submete, tem um comitê técnico que avalia. Todo 

projeto da empresa Alfa passa via CENPES no Rio. Então os professores entram 

em conversação com o coordenador com a unidade a UNISEAL (a Unidade 

Sergipe – Alagoas) e aí se submete e, depois (é) que a UNIDEV aprova e 

recomenda ao CENPES” (professor do NUGEO). 

 

O representante da empresa Alfa percebeu a demora nas negociações como um 

empecilho inerente ao processo de negociação (aprovação do projeto) e de liberação de 

recursos. O tempo despendido nessa etapa foi aumentado em função de as negociações não 

ocorrerem diretamente entre os interessados e o órgão responsável pela liberação dos 

recursos. 

“As barreiras são burocráticas, a questão de toda a burocracia envolvida e o 

tempo que as coisas demoram. (...) a gente que está na parte técnica está mais 

próximo da universidade e a gente tende a ser mais rápido (...). Nem sempre a 

gente consegue, na parte de liberação de recursos, andar na mesma velocidade. 

Tem muita reclamação dos professores. A gente vai lá, estimula, e o recurso não 

chega, não vem.” (representante da empresa Alfa). 

 

Por sua vez, a professora do NUGEO, mostrou-se mais resignada com o fato de as 

negociações demandarem mais tempo que o esperado, principalmente quando compara a 

duração do projeto com o período de ajustes para a formalização do acordo. 

“De forma geral a [parceria com a empresa Alfa] não tem apresentado 

nenhum problema. As barreiras são aquelas: fechar contrato, fechar orçamento que 

a gente não pode chamar de barreiras, mas são os trâmites que precisam geralmente 

de ajustes. (...) são projetos de três quatro anos de execução. Então desde o 

primeiro contato até, vamos dizer, a assinatura, em torno de seis meses a oito 

meses para depósito da primeira parcela” (professora do NUGEO). 
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Para o professor do NUGEO, outros fatores influenciaram negativamente as 

negociações da cooperação. Segundo o docente, expectativas tiveram que ser equalizadas com 

as competências internas da organização. 

“[As discussões ocorreram em dois níveis: técnico e político] e aí 

começaram os problemas na gestão de projetos na parceria universidade – empresa. 

O pesquisador da universidade tem conhecimentos que são importantes para a 

empresa, mas a prática desse conhecimento é a empresa que desenvolve. A gente 

tem que perceber o que a empresa precisa e o que a gente sabe fazer. (...). (sic) 

Então a cada mapeamento de demanda, nós analisávamos nossas competências e 

nós pudemos montar projetos nessa área (...)” (professor do NUGEO). 

 

Fase 02: Comprometimento 

A formalização da cooperação ocorreu com a assinatura de um convênio tripartite 

entre a empresa Alfa, a UFS e a FAPESE. Mas, a pesquisa previa a colaboração com outras 

duas universidades (Universidade de Coimbra e Universidade de Lisboa), com as quais a UFS 

já havia assinado um termo de cooperação no mesmo ano, que foi ampliado com a assinatura 

de um aditivo, para a execução do Projeto Atlantis.  

De acordo com o ajuste, o objetivo formal da parceria foi a elaboração de um modelo 

geológico evolutivo para os riftes marinhos do Jurássico da Bacia Lusitânica (Portugal) como 

análogo para a Bacia de Santos. 

As competências de cada agente foram definidas no convênio e previam o 

comprometimento da UFS e da FAPESE com o sigilo das informações (proibida a sua 

divulgação por vinte anos) e com a disponibilização de livre acesso dos funcionários da 

empresa Alfa aos dados da pesquisa, conforme o quadro 10. 

Quadro 10: Responsabilidades dos agentes do caso 01 

Para ambos Para a universidade Para a empresa Alfa 

a) transmitir ao outro partícipe, com a 

máxima presteza, todas as informações 

necessárias ao bom andamento das 

atividades previstas no Plano de 

Trabalho; 

b) indicar profissionais de notória 

competência para compor a comissão de 

supervisão, bem como os respectivos 

suplentes; 

c) promover reuniões de avaliação sobre 

o andamento das atividades previstas 

neste Termo de Cooperação. 

a) responsabilizar-se pelo desenvolvimento 

das atividades técnicas e gerenciais, previstas 

no Plane de Trabalho; 

b) facilitar, de todas as formas a seu alcance, 

a implantação das atividades previstas no 

Plano de Trabalho; 

c) responsabilizar-se pelas revisões do Plano 

de Trabalho que se fizerem necessárias; 

d) permitir o amplo acesso dos empregados 

da empresa Alfa, indicados, a todos os dados 

e informações relativas a implantação das 

atividades previstas no Plano de Trabalho. 

a) indicar, par escrito, o responsável 

pelo acompanhamento do 

desenvolvimento das atividades 

previstas no Plano de Trabalho, 

bem como o seu respectivo 

suplente; 

b) proceder aos aportes financeiros 

no montante e na forma prevista; 

c) avaliar a correta utilização dos 

aportes financeiros referentes a 

consecução do objetivo do Termo 

de Cooperação. 

Fonte: UFS (2007) 
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Fase 03: Execução 

Conforme a distribuição de responsabilidades do acordo, à universidade coube a 

realização da pesquisa, por meio do Grupo de Geologia Sedimentar e Hidroambiental 

(GEOUFS) em cooperação com as Universidades de Lisboa e de Coimbra em Portugal. Os 

trabalhos incluíram a coleta de material numa área definida pela empresa para análise em 

laboratório, bem como pelo repasse das informações à empresa através de relatórios e de 

reuniões.  

Na UFS, um professor, o coordenador da pesquisa responsável pela parte técnica do 

projeto, pleiteava junto à firma modificações no projeto e repassava os resultados da pesquisa. 

Mas, essa gestão encontrou dificuldades, segundo o professor do NUGEO, pois houve 

interferências políticas que acabaram prejudicando o andamento do estudo. 

“(...) A coordenação técnica do projeto é uma coordenação técnica, gerencial 

e geral e tudo. Então, na verdade, o coordenador técnico, ele tem uma visão do 

tudo, de como tudo pode acontecer. (sic) Às vezes o coordenador técnico, ele é 

muito pouco ouvido nesse processo todo. A academia (...) [coloca] um coordenador 

geral que às vezes não entende nada (...) e por mais boa vontade que tenha, ele não 

consegue trilhar os caminhos certos. Mas aí quando ele se dispõe a entender e a 

perceber, ele começa a ajudar e aí isso demora seis meses, um ano, e isso é atraso 

para um projeto de dois anos que leva a ser de três, e isso gera impacto no 

orçamento na necessidade de fazer remanejo e estraga a execução técnica do 

projeto” (professor do NUGEO). 

 

Outra preocupação demonstrada pelo professor do NUGEO foi em manter sintonia da 

parte técnica com a financeira, incumbência da FAPESE a fim de evitar incoerências. 

“[O] responsável administrativo financeiro é o que fica na fundação, que vai 

dizer se está correto se a fundação pede para pagar determinada coisa está 

compatível com o projeto. (...) A coordenação técnica tem que estar bem feita para 

justificar a parte administrativa e justificar até a mudança de planos” (professor do 

NUGEO). 

 

A fiscalização por parte da empresa é rigorosa, por conta da origem dos recursos, da 

Agência Nacional de Petróleo (ANP) e do valor estratégico das informações. Porém, nesse 

ponto, alguns conflitos surgiram, de acordo com o agente empresarial Alfa. Por um lado, em 

função de dificuldades no atendimento de exigências do CENPES e, por outro, devido ao 

volume de casos para análise deste órgão. A principal consequência foi o atraso no repasse 

das parcelas do recurso, que, por sua vez, retardou a continuidade das atividades do projeto.  

“(sic) nós [fazemos uma proposta de projeto e] disponibilizamos o recurso e 

queremos um resultado desse projeto. Fiscalizamos [para] que isso chegue num 
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resultado desse projeto. A universidade recebe esse recurso e tem que trabalhar e 

distribuir na forma de bolsas e por intermédio da FAPESE. (...) Essa verba que vem 

da ANP é toda fiscalizada rigorosamente pelo CENPES. A empresa Alfa tem a 

prerrogativa de gastar previamente, se a ANP não concordar, glosar a despesa, aí a 

empresa Alfa tem que assumir” (representante da empresa Alfa). 

“Na realidade a empresa, ela estimula você a fazer o projeto. (...) nós, os 

técnicos propomos os projetos e ficamos de coordenadores. Esse técnico [é] quem 

ouve a reclamação do professor e (...) tem que entrar em contato com o CENPES, 

(...). Às vezes tem que ver com o professor (...) o que está atrasando o projeto e 

tenta fazer o contato.” (representante da empresa Alfa). 

 

Sobre as diferenças entre as velocidades de atuação das organizações, a professora 

universitária “A”, comentou que a menor agilidade da universidade foi compensada pela 

atuação da fundação de apoio. Assim, durante a realização do projeto, a execução do 

orçamento liberado ocorreu através da FAPESE.  

“(...) a operacionalidade é via FAPESE, (...) porque a gente tem coisas 

bastante específicas, [e a FAPESE] (...) dá uma agilidade ao processo e (...) se você 

bota isso na universidade, o contexto fica um pouco engessado e pode não 

viabilizar o projeto” (professora do NUGEO) 

 

Em termos de conteúdo da interação, a referida cooperação envolve a realização de um 

projeto de pesquisa, que não raro envolve a formação de parceria com outras universidades. A 

empresa Alfa sabe disso e fomenta essas interações de forma que apenas ela conheça o 

panorama geral dos resultados, como relatou a professora do NUGEO. 

“O nosso (...) trabalho gera (...) uma metodologia (...). Essas metodologias 

de exploração, de caracterização de petróleo são metodologias clássicas dentro da 

indústria, mas, dentro da academia, elas são pouco articuladas porque cada 

segmento, cada pesquisador tem um conhecimento. (...). O objetivo do projeto é 

(...) multiescalar. (...) você integra [um grupo], monta um relatório, descreve as 

unidades e passa todas as unidades que foram estudadas para a empresa Alfa, [que] 

usa esse dado e a gente não sabe como” (professora do NUGEO). 

 

Em termos de investimento de recursos, a universidade participou disponibilizando 

sua infraestrutura física (laboratórios), servidores (pesquisadores e técnicos administrativos 

e/ou de laboratório). Os recursos provenientes da empresa foram utilizados para a aquisição 

de material, para a compra de serviços de realização de análise, para a contratação de bolsistas 

e, quando o caso, de terceirizados. 

“Na realidade a universidade entra com o espaço físico: água, luz essa parte 

de estrutura. É permitido em alguns projetos (...) que alguns professores [que] as 

pessoas envolvidas, possam ter bolsas para trabalhar (...).” (professora do 

NUGEO). 
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Em função da incipiência do grupo de pesquisa na UFS, segundo o professor do 

NUGEO, no início do projeto, foi necessário utilizar pessoas externas, dada a carência, de 

competências necessárias para a realização da pesquisa, na instituição. Mas, a tendência é de 

ampliação da participação de docentes nos projetos que envolvam o NUGEO. Essa 

perspectiva induz a associação de alunos como voluntários a fim de garantir uma bolsa 

quando da aprovação de um novo projeto. 

“(...) não existia geologia no início, então os primeiros projetos, eles foram 

baseados todos em equipes externas, e o grande número de participantes foi de 

alunos, na forma de estagiários. (sic) Então, a partir do momento em que a 

gente[formou] um corpo docente, um corpo de pesquisadores voltados para essas 

áreas, a participação de professores, de pesquisadores deve ser ampliada. Em 

termos de corpo discente da universidade, nós chegamos a ter até 15, 16 

estagiários. E hoje nós temos em torno de dez. Em determinados tempos, 

contratados, em outros, voluntários esperando uma intersafra de projetos (...)”. 

 

Além da carência inicial de pessoas para a execução da pesquisa, o professor do 

NUGEO, informou que algumas dificuldades foram encontradas quanto à infraestrutura física 

durante a execução da cooperação, bem como à carência de pessoal na empresa Alfa para a 

análise dos relatórios enviados e liberação de recursos. 

“(sic) Até pouco tempo a universidade não tinha espaço físico. Este projeto 

estava localizado numa casa no Centro de Aracaju. Isso dificultou em dois 

aspectos: [na mobilidade física de todas essas pessoas e no distanciamento das 

pessoas que estavam na universidade]. Hoje, apesar de estarmos apertados, nós 

temos esses dois benefícios. As dificuldades vêm com a execução do projeto e 

depois com o tempo de demora entre análises, apresentações, prestações de conta, 

relações de pagamento, porque (...) você tem compromissos, e esses elementos 

estão [atrelados] a realizar um projeto num prazo.” (professor do NUGEO). 

 

Avaliação 

Na cooperação não houve unaminidade quanto à identificação de um agente que 

tivesse exercido o papel de líder. A professora do NUGEO identificou o professor que 

participou das negociações iniciais como líder, enquanto o professor do NUGEO acredita que 

há lideranças nas duas organizações. 

Por outro lado, para o agente empresarial Alfa a universidade carece dessa 

competência, visto que, deveria partir da instituição o fomento a parcerias com empresas. 

Outro ponto relacionado, pelo entrevistado, foi que a gestão das pesquisas é realizada na 

instituição de forma descentralizada, com grupos que atuam com grande autonomia. 



 99 

“(sic) A gente tenta que a universidade exerça esse papel. A gente precisaria 

que a universidade estruturasse mais essa questão. A gente tenta identificar grupos 

que possam desenvolver coisas que a gente tem interesse. A universidade não tem 

conhecimento de quem são esses grupos” (representante da empresa Alfa). 

 

Em termos de comunicação, cada agente observou um aspecto diferente. De acordo 

com a professora do NUGEO, a comunicação foi considerada boa, pois a empresa dá abertura 

para a realização de modificações no projeto durante a sua execução.  

“Acho que foi boa. (...) Eles sempre foram muito sensíveis a qualquer tipo de 

mudança, desde que devidamente justificado sem problemas” (professora do 

NUGEO). 

 

Por sua vez, para o professor do NUGEO a interação diminuiu sua intensidade com o 

passar do tempo. O docente mencionou que há um apoio maior por parte da instituição no 

início, nas negociações, quando são feitas promessas, mas na execução falta suporte para a 

sua concretização. 

“(...) Então diminui a interação e aí isso prejudica a continuidade daquilo que 

foi inicialmente proposto. Então quando você precisa desenvolver o início de uma 

parceria, precisa muito da ação técnica para apoiar a ação política. Só que depois 

você distancia essas duas ações e muitas vezes as coisas acontecem no campo 

político que no campo técnico não tem sustentação. (...)” (professor do NUGEO). 

 

Entretanto, o representante da empresa Alfa ressaltou a dificuldade de comunicação 

ocasionada pelos estilos diferentes de trabalho entre as organizações. Na empresa, a relação 

de subordinação é mais clara, enquanto que a estrutura de decisão colegiada da universidade e 

a independência dos subsistemas acadêmico e de administração foram percebidos como 

empecilhos na relação. 

“Na maioria das vezes é difícil, [por causa do] estilo de trabalhar mesmo. 

Numa empresa ela tem toda uma cadeia de comando, na universidade não existe, 

(...). Isso dificulta bastante e na maioria das vezes eles têm um estilo de trabalhar. 

São trabalhadores sem patrão”. 

 

O canal de transferência utilizado na cooperação foi a elaboração de relatórios e a 

apresentação de resultados em reuniões. Neste ponto a professora universitária “A” considerou 

que a empresa está satisfeita. 

“Na maioria das vezes essa transferência se dá por meio de relatórios. Pode 

até ser que existam situações diferentes dessa, [que tenham] desenvolvido patentes 

conjuntas. (...), mas, [na] nossa situação são estudos que são feitos e são entregues 

relatórios” (professora do NUGEO). 
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O professor do NUGEO comentou que os atrasos no cronograma geraram desgastes na 

interação e, por conseguinte, falta de confiança por parte da empresa Alfa de que os resultados 

seriam entregues conforme combinado anteriormente.  

“(...) Então, a transferência especificamente para a empresa se dá através de 

relatórios com exposição para o cliente e discussão do resultado. E foi diminuindo 

com o tempo em função das dificuldades com o cronograma que começa a cansar 

as pessoas. Você tem que adiar a reunião porque não conseguiu terminar o 

relatório, porque a ação não foi feita, porque não veio recurso, começa a cansar as 

pessoas. E nós nessa relação universidade – empresa Alfa, nós estamos num 

momento de muito desgaste” (professor do NUGEO). 

 

Em termos de qualificação do pessoal envolvido na cooperação, a percepção da 

professora do NUGEO foi que a empresa possui profissionais qualificados e com grande 

experiência no segmento, o que foi um facilitador para comunicação entre os agentes.  

“(sic) Na realidade a gente está trabalhando com estatal onde o pessoal é 

qualificado. (...), por exemplo, um parecer de um projeto de um professor doutor, 

ele só é revisado por outro doutor. (...) quando não é doutor a pessoa é tão 

especialista (...) [que] você não sente no linguajar dúvida” (professora do 

NUGEO). 

 

Todavia, o representante da empresa Alfa considerou que há um déficit em termos de 

experiência da universidade com pesquisas realizadas pela indústria de petróleo. Esse fato 

gera uma satisfação menor com os resultados apresentados, visto que as expectativas, quanto 

ao conhecimento acerca do segmento pesquisado, são maiores que a realidade da 

universidade. 

“(...). A universidade está num processo de aprendizado ainda, dentro dessa 

estrutura de indústria de petróleo com alta tecnologia. A gente tem um centro de 

pesquisa com pessoas voltadas para isso, é um centro bastante antigo com alta 

tecnologia, e a gente pegou uma universidade até há pouco tempo sucateada. (...) A 

necessidade de pesquisas que a gente tem é mais específica, e, às vezes, a 

universidade tem que se adaptar, procurar chegar no que realmente nos interessa” 

(representante da empresa Alfa). 

 

Quanto às diferenças nos estilos de gestão entre as organizações foram abordados 

diferentes aspectos. A professora do NUGEO ressaltou dois pontos: a burocracia decorrente do 

rigor nas licitações e a gestão de recursos escassos (que existem em maior disponibilidade na 

empresa).  

“Na realidade ela [a empresa Alfa] é muito menos engessada na hora de 

fazer determinadas coisas que a gente gostaria de fazer (...). (sic) Gerir recursos e 

você tendo recursos, é outra coisa. Gerir recursos e você, tendo que disputar, é mais 

complicado” (professora do NUGEO). 
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Por sua vez, o professor do NUGEO citou a questão dos prazos, que para a empresa é 

fundamental, mas parece ocupar um segundo plano para a universidade. Par o entrevistado, tal 

postura é justificada porque uma está inserida em um ambiente competitivo e a outra tem sua 

existência garantida por ser uma instituição pública.  

“A empresa tem prazo, tem cronograma, tem necessidade de qualidade, ela 

tem custo avaliado, ela tem prejuízo se ela não cumprir essas coisas, a universidade 

não. A academia vai sempre existir, vai sempre estar com as portas abertas, vai 

sempre ter alunos. Os equipamentos vêm e ficam, se vão ser usados, são usados, se 

não vão não são, eles se estragam e não tem problema nenhum” (professor do 

NUGEO). 

 

O representante da empresa Alfa, que por sua vez, mencionou a cadeia de comando, a 

problemática das disputas interpessoais na instituição e o fato de, na universidade privada, a 

execução de projetos é mais disciplinada e acontece de forma mais rápida. Essa característica 

distancia os métodos de gestão da UFS da empresa Alfa. 

“A universidade dá as diretrizes gerais, mas é cada um por si e Deus por 

todos. (...) uma das coisas que dificulta (sic) muito as coisas na universidade são as 

disputas interpessoais. Se você vai até um chefe de departamento, aquelas pessoas 

que não estão nas graças do chefe não vão ser direcionados. (...) As coisas 

desenvolvidas com a universidade particular acontecem mais rápido porque existe 

uma estrutura de comando” (representante da empresa Alfa). 

 

Quanto aos resultados da cooperação, não foram geradas patentes, pois se trata de uma 

característica das pesquisas realizadas na área de geologia. Também não foi possível, para os 

entrevistados, identificar se o conhecimento transferido gerou inovações na empresa. 

Especificamente, para a empresa, foi gerada uma série de relatórios com o mapeamento 

geológico da região de interesse. Por parte da universidade, foi constituído um novo curso, 

bem como um grupo de pesquisa que conseguiu inserção nacional. Enquanto que, para ambos, 

está sendo formada mão de obra com uma formação que abrange conhecimentos práticos num 

segmento de grande importância para a economia. Por fim, o governo conseguiu estimular 

uma parceria de sucesso que promove a competitividade de um setor estratégico para o país.  

Apesar de resultados menos “palpáveis”, na avaliação da professora do NUGEO, os 

objetivos de sua organização têm sido alcançados: estruturar o curso e facilitar a entrada de 

estudantes formados pela UFS no mercado de trabalho, bem como obter o reconhecimento do 

meio empresarial das competências.  

“(sic) Mostrar à empresa Alfa que ela não precisa fazer esse tipo de 

cooperação com outras universidades, capacitar não só a gente (a universidade de 
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forma geral), mas a gente está capacitando alunos para no futuro ter um perfil para 

o que a empresa possa necessitar” (professora do NUGEO). 

 

Entretanto o agente do NUGEO acredita que os objetivos não foram completamente 

alcançados, que faltou uma maior interação da UFS ao fim do projeto o que comprometeu ar 

continuidade das atividades decorrentes da pesquisa, ou mesmo, o recebimento de um maior 

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. 

“Não foi alcançado porque ele não conseguiu ser totalmente capitalizado. 

(...) quando o projeto Atlantis foi proposto, ele tinha o objetivo de que os estudos 

realizados servissem de base para que a empresa Alfa adquirisse mais confiança na 

bacia lusitânica para explorar petróleo para fazer parceria com duas empresas 

portuguesas. (...) A UFS esteve presente em todos os momentos do início desse 

contrato, quando interessava para ela participar, mas a UFS se ausentou no 

fechamento da festa. (...)” (professor do NUGEO). 

 

Por outro lado, quanto aos resultados, o professor do NUGEO reconheceu os avanços, 

mas os vê com ressalva em virtude dos problemas ocorridos em outro convênio, com a 

execução dos recursos. Um dos principais foi na execução dos recursos para a construção de 

uma estrutura de laboratórios para as pesquisas na área de petróleo. A UFS não conseguiu 

finalizar a obra, tendo em vista que a empresa contratada decretou falência.  

“A UFS não tinha absolutamente expressão nenhuma na geologia do 

petróleo, no mundo do petróleo no Brasil. Hoje a UFS está sendo convidada para 

participar na área de geologia, de redes de interação de pesquisa brasileira. (...) 

[através da qual está prevista a] construção e instalação de um núcleo de pesquisa, 

que é o NUPEG, que agente espera que seja concluído um dia. (...) Tem um comitê 

[que] está sendo praticamente destituído a partir de novembro, numa razão muito 

simples: a UFS não conseguiu construir o prédio [do NUPEG] até agora, e a 

empresa Alfa não está disposta a passar recursos enquanto ela não resolver seus 

problemas internos; então nós estamos perdendo em credibilidade” (professor do 

NUGEO). 

 

Por parte da empresa, apesar dos atrasos, também seus objetivos, de gerar 

conhecimento e formar mão de obra futura, vêm sendo concretizados. Apesar dos problemas 

enfrentados, os resultados conseguidos têm estimulado a formalização de novos convênios. 

“O principal benefício é a gente começar, formar um conhecimento nessa 

área. A universidade totalmente desconectada dessas tecnologias. Formar grupos, 

fomentando através desses projetos a formação de grupos e esses grupos que irão 

render frutos e formação de mão de obra para trabalhar na indústria de petróleo” 

(representante da empresa Alfa). 
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Considerando a descrição do caso 01, foi elaborado o quadro 11, que resume as 

principais conclusões da referida cooperação. 

Quadro 11: Resumo do caso 01 

Categoria Analítica Resultado Observado 

Características do Processo 

Participantes: UFS + empresa multinacional + FAPESE 

Cooperação prévia da empresa com outras universidades e com um dos 

professores 

Resultados para a empresa: uma série de relatórios com o mapeamento 

geológico da região de interesse.  

Resultados para a universidade: constituição um novo curso e de um grupo 

de pesquisa que conseguiu inserção nacional. 

Resultados para a UFS e a empresa: formação de mão de obra detentora 

conhecimentos práticos no segmento de interesse.  

Resultados para  o governo: estimular uma parceria de sucesso que 

promove a competitividade de um setor estratégico para o país 

Processo 

Negociação 

Iniciada pela empresa através de um técnico. 

Foi intermediada pelo técnico entre o setor responsável pela P&D da 

empresa e a universidade 

Motivações: 

- criação de um curso 

- formação de mão-de-obra 

- realocação de recursos por incentivo fiscal 

Barreiras: 

- burocracia 

- demora na liberação de recursos pela empresa 

- dificuldades em identificar os grupos de pesquisa na UFS 

Comprometimento 

Formalização através da assinatura de um convênio tripartite 

Objetivo do acordo: execução de uma pesquisa pela UFS 

Cláusula de confidencialidade  

Execução 

Reuniões para o repasse de informações 

Fiscalização do cumprimento do cronograma 

Atraso na liberação de recursos 

Início do projeto com a contratação de pesquisadores externos 

Dificuldades iniciais com a falta de infra-estrutura 

Avaliação 

A liderança não foi reconhecida pelo agente empresarial e foi atribuída a 

um professor por um dos agentes universitários 

A comunicação foi considerada boa 

O nível de interação foi reduzido com o passar do tempo 

Dificuldades geradas pelos estilos diferentes de trabalho 

O conhecimento é repassado através de relatórios e reuniões 

Desgaste em função de atrasos no cumprimento do cronograma 

Expectativas dos agentes empresariais por vezes frustradas 

Impacto da velocidade de ação nas organizações 

Interferência de disputas interpessoais 

Resultados: 

- criação de um curso 

- facilitar a inserção no mercado de trabalho 

- a UFS não capitalizou todos os resultados 

- geração de conhecimento no segmento de atuação 

- inserção da UFS entre as universidades com know how na área 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 
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4.2 CASO 02: NPR, SEDETEC E ASSOCIAÇÃO DE ARTESÕES DE 

CARRAPICHO 

O segundo caso representa a cooperação do Núcleo de Engenharia de Materiais 

(NMA), do Núcleo de Engenharia de Produção (NPR), da Associação de Artesãos de 

Carrapicho, A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia 

e do Turismo (SEDETEC) e a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do 

Estado de Sergipe (FAPITEC). Essa interação foi articulada pela SEDETEC com o 

financiamento da FAPITEC, com recursos do CNPQ e tem como objetivo a realização de uma 

pesquisa dos citados núcleos em prol da melhoria da produtividade e dos produtos de 

cerâmicas localizadas no município de Santana do São Francisco. No presente estudo, por 

questão de acessibilidade, não foi entrevistada a docente do NMA. 

O NPR foi criado em 10 de novembro de 2006 através da Resolução nº. 

036/2006/CONSU. O núcleo ofereceu, em 2010, 50 vagas e possuía no segundo semestre 

deste ano 198 alunos matriculados e seu corpo docente é composto por cinco professores 

(UFS, 2010). 

A Associação de Artesãos de Carrapicho está situada no povoado de Carrapicho, onde 

está localizada a sede do município de Santana de São Francisco. A primeira tentativa de 

organizar os ceramistas ocorreu com a fundação da Cooperativa Artesanal de Carrapicho em 

1977, que não obteve êxito e foi desmembrada. Mais tarde os artesãos se reorganizaram e 

formaram a associação na configuração atual. 

Tem-se a participação de duas organizações do governo estadual. Nesse caso, a 

secretaria atuou recebendo a demanda de professores da UFS para a realização de um projeto 

em conjunto com ceramistas, enquanto a fundação participou lançando um edital para 

fornecer recursos para a parceria. 

Um dos agentes governamentais entrevistados pertence ao Departamento Técnico da 

SEDETEC. A secretaria tem como missão: “fomentar o desenvolvimento econômico 

sustentável de todas as regiões do Estado, de forma participativa e integrada à política de 

governo, promovendo o aumento da competitividade do setor produtivo, mediante acesso à 

tecnologia e inovação”.  

Já o segundo agente governamental, está vinculado à FAPITEC, que é uma fundação 

pública, dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio, receita e quadro 

de pessoal próprio, bem como com autonomia administrativa, patrimonial e financeira, 

integrante da Administração Estadual Indireta, do Poder Executivo do Estado de Sergipe. Foi 
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instituída pela Lei 5.771, de 12 de dezembro de 2005, publicada no Diário Oficial do Estado 

de 13 de dezembro de 2005; está vinculada à Secretaria Estadual da Indústria, do Comércio e 

da Ciência e Tecnologia – SEDETEC (FAPITEC, 2010). 

A FAPITEC tem por finalidade básica promover o apoio e o desenvolvimento de 

pesquisa científica e tecnológica e também da inovação tecnológica, bem como do 

empreendedorismo, no território estadual, atendendo com prioridade à maximização das 

potencialidades locais, em consonância com a Política Estadual de Ciência e Tecnologia, 

contribuindo, assim, para o desenvolvimento social e econômico do Estado (FAPITEC, 

2010). 

Fase 01: Negociação 

A cooperação em pauta iniciou-se a partir de contatos anteriores da professora do 

NMA com empresários do segmento de cerâmica e firmou-se com o apoio financeiro do 

governo estadual, conforme explica a seguir:  

“No momento está a Engenharia de Produção, mas quem começou essa 

cooperação foi a Engenharia de Materiais (...), antes de 2005. Então quando foi em 

2009, a professora nos procurou, e ela disse que era interessante a participação da 

Engenharia de Produção. (...) nós entramos mais com a interface com a empresa” 

(professora universitária “C”).  

 

A importância da rede de contatos também ficou clara no depoimento da representante 

da SEDETEC. Para a entrevistada a aproximação, da Diretoria de Tecnologia com o meio 

produtivo e acadêmico, potencializa a sua capacidade de perceber as demandas de ambos 

agentes. 

“(sic) Nós conseguimos aproximar produtores e empresários. (...). Uma das 

primeiras aproximações foi com o lançamento de editais, através da FAPITEC e 

logo depois através de editais do CNPq. (...) como nós já temos aproximação com 

algumas empresas, (...) [que] nos procuram [em busca de] algum apoio ou 

orientação. Muito bom também é a aproximação com a universidade, hoje quando 

sai um edital às vezes a gente não precisa ir atrás de um professor para conversar, 

para identificar.” (representante da SEDETEC). 

 

Segundo a professora do NPR, a motivação do núcleo em participar da cooperação foi 

a necessidade de aproximar-se do mercado. Enquanto que para o representante da FAPITEC, 

o estímulo para fomentar cooperações entre a universidade e as empresas foi a preocupação 

em incentivar a economia local, principalmente em capacitar os empresários e aumentar a 

competitividade das firmas, como destacado a seguir. 
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“Através de uma ação de inovação, você transforma uma empresa, dá um 

upgrade na infraestrutura e no trabalho [dela], mas também para que ela se 

transforme e seja mais [competitiva] e tenha capacidade de desenvolver um 

trabalho, de atender uma demanda do estado, como também de fora do estado” 

(representante da FAPITEC). 

 

O sucesso, de uma pesquisa anterior do Núcleo de Engenharia de Materiais, levou a 

busca por financiamento para a sua continuidade e ampliação. Assim a experiência se 

consolidou através da união de esforços com o Núcleo de Engenharia de Produção e da 

participação da professora coordenadora do projeto anterior em uma seleção de projetos da 

FAPITEC, que foi sugerida pela SEDETEC, a fim de gerar mais uma intervenção em uma de 

suas áreas de atuação, as cerâmicas do povoado de Carrapicho.  

A inclusão dos ceramistas foi proposta pelas professoras participantes da pesquisa, que 

consideraram na escolha da região o fato de Carrapicho não possuir uma grande concentração 

de grupos de pesquisas como ocorre em outras regiões de cerâmicas, como Itabaianinha e 

Propriá. A adesão dos ceramistas foi estimulada pelos resultados obtidos no primeiro estudo e 

há perspectivas de um aumento em sua participação conforme novos resultados são 

conseguidos com o projeto.  

No caso 02, a fase de negociação ficou restrita aos agentes governamentais e 

universitários. Após o entendimento das partes, os ceramistas foram sensibilizados e inseridos 

no processo, como relatou a professora do NPR. 

“A gente conversou primeiro com a SEDETEC e Engenharia de Materiais. E 

o empresário não participou ali. Depois quando nós formatamos o projeto, é que foi 

apresentado para o empresário. Antes nós tínhamos feito uma sinalização para o 

empresário. (...) Achei que por ser um APL, a SEDETEC estava mais disposta a 

ajudar nesse sentido. E uma coisa importante, nós escolhemos um APL que tem 

poucos grupos atuando e também já mudamos de região, porque uma determinada 

empresa com todo mundo em cima: (...), então a empresa não tem receptividade 

para você. [Santana do São Francisco] é uma região carente, não tem muitos 

grupos atuando, então eles são mais receptivos” (professora do NPR). 

 

Mas, apesar do caso 02 ter sido iniciado por uma professora da UFS, de acordo com o 

representante da FAPITEC, não há um padrão para o início de projetos financiados ou 

apoiados pela fundação. Mas, em geral, predominam os editais que podem ter recurso do 

governo federal, ou apenas do governo estadual. Um ponto positivo dessa alternativa de 

fomento é que as negociações tendem a ser mais rápidas, pois não se relacionam a questões de 

competências dos agentes, algo já pré-definido no edital. 

“Nós temos, na realidade, algumas linhas [de editais]. (...) Então a gente vê 

na realidade qual a nossa necessidade local e a partir da [dela] a gente é motivado a 
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induzir através de editais (...). Outra fonte também é o atendimento a alguns 

programas que são nacionais. Então a gente recebe algumas propostas de convênio 

de agências federais, a exemplo da FINEP, que já vem com um programa nacional 

montado voltado a atender demandas de empresas de todos os estados (...)” 

(representante da FAPITEC). 

“Aqui em Aracaju as experiências de transferência de tecnologia têm sido 

feitas basicamente através de editais” (representante da SEDETEC). 

 

Algumas barreiras no estabelecimento dessa parceria foram citadas. Para professora do 

NPR, o problema ocorreu na definição de contrapartidas de cada participante, Porém, segundo 

a referida agente universitária, a atuação da secretaria amenizou as dificuldades, mesmo 

através do fornecimento de itens simples como o transporte.  

Para a representante da SEDETEC, a burocracia foi um empecilho para uma atuação 

mais ágil e coerente com as necessidades do mercado. Por outro lado, a entrevistada 

reconheceu que é necessário que as empresas sejam independentes na busca de parcerias para 

a melhoria de sua competitividade. Por sua vez, esse fato foi amenizado pela boa relação da 

SEDETEC com a FAPITEC, que atendeu ao pedido de lançamento de edital. 

“Burocracia barra muito a gente. (...) Ela não nos permite atender uma 

solicitação de apoio na hora que o um empresário necessita. (...) Também não é 

bom deixar que o empresário dependa muito da agente. (...) A [fundação] tem um 

período que eles lançam editais, mas se a gente tem umas demandas específicas, a 

gente fala com a [fundação]. Se nós tivermos a demanda, o edital é lançado (...)” 

(representante da SEDETEC). 

 

Apesar dos empecilhos encontrados na formalização da cooperação, professora do 

NPR) não considerou que o período de negociação fora longo. De acordo com a entrevistada 

entre falar com a secretaria e submeter o projeto, passaram-se dois meses. Já as atividades 

começaram após seis meses.  

Semelhante opinião tem a representante da SEDETEC, quanto à duração das 

negociações, que, para ela, não envolvem muitos detalhes a serem acertados, visto que a 

atuação da SEDETEC é clara para os outros agentes e limitada pelos recursos disponíveis.  

“(sic) Negociação não tem demora porque a gente é muito aberto. Como o 

Estado não tem muito recurso, para o professor aproximar da empresa, ele precisa 

de um estímulo. E qual o estímulo? O edital.” (representante da SEDETEC). 
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Fase 02: Comprometimento 

A formalização da cooperação ocorreu diretamente com o pesquisador através da 

assinatura de um Termo de Concessão, conforme descrito. Não foi criado, no caso 02, um 

vínculo da universidade com a FAPITEC. 

“A contratação é do trabalho de pesquisa. A empresa submete uma proposta 

como seria um projeto de pesquisa. Essa proposta é analisada internamente. Aí tem 

algumas etapas, que vai desde o enquadramento da proposta, até a apreciação por 

consultores ad hoc. (...) O que contratamos são projetos para serem desenvolvidos 

dentro de inovação, dentro da empresa (...)” (representante da FAPITEC).  

 

Fase 03: Execução 

A cooperação visa melhorar os processos produtivos e/ou produtos dos artesãos de 

Carrapicho e cada agente tem uma participação bem definida: 

“O edital é submetido, tem recurso de uma agência de fomento do CNPq 

nesse caso específico, [para pagar] bolsas de alunos e a aquisição de equipamentos. 

Nós, professores, entramos com a parte de orientação, a SEDETEC entrou com a 

parte do transporte, e o empresário com a possibilidade de abrir a empresa, de nos 

atender” (professora do NPR). 

 

No tocante ao NPR, estão envolvidos dois professores e dois bolsistas. Por envolver 

duas especialidades (engenharia de materiais e de produção), os trabalhos são desenvolvidos 

com certa independência, cada área executando suas atividades, mas com o vínculo criado 

pela coordenação do projeto. Essa sintonia é importante porque o trabalho executado pelos 

pesquisadores de engenharia de materiais é realizado, em sua maior parte, no laboratório, com 

amostras coletadas pelos bolsistas de engenharia de produção. 

“A coordenação do projeto ficou com a professora do NMA. É um projeto 

grande. A minha parte é em Engenharia de Produção. Fica normalmente cada área 

com um professor e que vai responder ao coordenador do projeto (...).” (professora 

do NPR). 

“(...) Nós entramos mais com a interface com a empresa (...), então eles 

acabam visualizando mais agente. (...) O aluno nosso fica lá um período e o aluno 

de materiais, ele vai lá coleta uma amostra e trabalha nos laboratórios” (professora 

do NPR). 

 

Após a liberação do recurso, a participação da secretaria diminuiu, visto que a 

execução do projeto é tarefa dos professores com suas equipes. Apenas ao fim da pesquisa, os 

resultados são repassados em forma de relatório, de apresentações, etc. à entidade 

financiadora, de acordo com a representante da SEDETEC. 
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“Como a pesquisa não é nossa, (...), então toda a coordenação é do professor, 

(...). A gente faz o acompanhamento (...) Mas a gente recebe os resultados não 

diretamente pelo professor. A gente pode pegar os resultados na FAPITEC (...), 

mas não que seja uma exigência nossa para o professor pesquisador” 

(representante da SEDETEC). 

 

A associação desempenha um importante papel na cooperação sensibilizando os 

ceramistas para participarem das reuniões com os pesquisadores. Mesmo assim, o líder da 

associação, destacou a dificuldade em agendar horários com os ceramistas em virtude de seus 

compromissos de empresários.  

Nesse sentido, a professora do NPR, mencionou algumas dificuldades decorrentes da 

compreensão errônea dos ceramistas do papel do pesquisador na empresa. Do bolsista é 

esperada a execução de tarefas rotineiras, quando a sua função é colher dados e repassar 

conhecimento de forma a melhorar os processos e produtos da empresa. Outro problema 

citado foi a gestão da cooperação e das tarefas de docente, que acontecem simultaneamente. 

“Há dificuldades. Primeiro, de articular frentes tão distintas acontecendo ao 

mesmo tempo. Outro ponto: às vezes, o empresário não percebe o que está sendo 

feito, porque muitas vezes ele só percebe o que está sendo feito in loco. (...) E 

muitas vezes, tem que deixar claro que não é uma prestação de serviços, que o 

aluno não vai ficar lá trabalhando com ele, realizando tarefas rotineiras todos os 

dias, que a gente está lá para mudar uma realidade, para dar treinamento formal de 

mão de obra. (...) Às vezes eu percebo que ele pensa tudo isso, como se tivesse 

contratado o trabalho de uma consultoria” (professora do NPR). 

 

Avaliação 

As opiniões dos agentes governamentais estão divididas quanto ao exercício da 

liderança. O representante da fundação não identificou um líder, enquanto que a entrevistada 

da SEDETEC atribui o papel ao secretário, por estimular as ações de fomento em parceria 

com a universidade. 

“Não percebo uma liderança institucional. Nós, da fundação, buscamos 

associar as parcerias quando se pretende se desenvolver os programas. (...) a gente 

busca através das reuniões com o comitê científico, ou mesmo na criação das 

comissões de avaliação que eles possam contribuir para a seleção, julgamento dos 

projetos” (representante da FAPITEC). 

 

Por seu turno, a representante da universidade atribuiu a liderança à coordenadora do 

projeto, que foi sua idealizadora e é a atual gestora, 

“Pelo histórico (...) a professora do [NMA] é uma líder natural na área, nós 

fomos levados [a participar do projeto] por causa dela” (professora do NPR) 
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A comunicação é um ponto importante das cooperações, pois pode facilitar ou não a 

transmissão de conhecimento. Nesse ponto, a presente interação é produtiva, de acordo com o 

líder da associação, pois a universidade consegue comunicar-se com os ceramistas. Por outro 

lado, a professora do NPR acredita que esse processo pode melhorar, possivelmente em 

função da não compreensão dos empresários da real função dos bolsistas em suas 

organizações.  

Já os agentes do governo também consideram a comunicação razoável, mas no tocante 

à proximidade que a fundação tem com os empresários. Segundo o entrevistado, isso 

diminuiria a dependência da intermediação de outros agentes a exemplo do FIES, SEDETEC 

e SEBRAE, para a divulgação de editais. 

Apesar da comunicação não ter sido considerada um empecilho, outros problemas 

foram apontados na transferência de tecnologia. Para contorná-los, a universidade tem que se 

valer de treinamentos em sala de aula e “em campo” para sensibilizar os ceramistas, pois há 

carência de conhecimento e de recursos, principalmente na região de produtores de cerâmica 

artesanal e de blocos cerâmicos. A fim de não perder a oportunidade, essa dificuldade é 

contornada com a flexibilização de regras ao permitir o início de atividades de um projeto 

antes de sua formalização. 

No tocante aos estilos de gestão das organizações, foi mencionada pela professora do 

NPR, a semelhança entre o processo de formalização de cooperação entre a universidade e o 

governo estadual, pois ambos seguem ritos próprios da administração pública. 

“(...) o rito da cooperação do estado com a universidade é o mesmo, porque 

tem que passar por setor jurídico, tem que passar por procuradoria. (...) O que pode 

acontecer é o seguinte: vai estabelecer parceria, vai ter que passar pelo setor 

jurídico, mas independente disso os técnicos vão trabalhando, vai correndo, já bota 

o professor colado na empresa, mas tem certas coisas que não dá para você fazer, 

executar se você não tiver o papel na mão” (representante da SEDETEC). 

 

O representante da FAPITEC destacou, ainda, que a universidade ainda tem 

dificuldades em formar parcerias em função de uma postura mais fechada. Outra diferença 

apontada, entre a fundação de apoio e a universidade, foi a amplitude das ações dessas 

organizações, enquanto a primeira tem um escopo amplo; a segunda foca essencialmente no 

ensino. 

“A gente percebe que existe uma visão muito compartimentada da área de 

ensino (...) a universidade sempre foi muito fechada e que existe certa dificuldade 

de relacionamento, principalmente a nível empresarial. (...) a universidade está 

abrindo e possibilitando uma integração maior com a empresa (...). No que diz 

respeito à fundação, por ser do estado, ela tem essa visão maior de atender a todo o 
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estado. A fundação desenvolve um trabalho voltado para a comunidade científica, 

mas a gente percebe um crescimento de ações voltadas para a área empresarial, de 

inovação e a integração das duas” (representante da FAPITEC) 

 

Mesmo diante de tantos desafios, os resultados já apareceram. Segundo o líder da 

associação já houve melhorias no processo produtivo e na qualidade do produto (com o 

combate de um fungo que atacava a argila). A professora do NPR também já percebeu 

resultados positivos.  

“Está sendo alcançado. Primeiro ponto é a parte da extensão, o que a gente 

está alcançando, a gente vê que de certa forma eles estão aprendendo. Segundo, 

aproximar os nossos alunos dessa realidade, às vezes nem sempre a melhor 

realidade, mas que pode ser melhorado. Então, de repente em outro contexto, ele 

nunca (sic) poderia nunca ter entrado em contato com uma cerâmica. Traz casos 

(sic) reais para as nossas disciplinas, várias vezes as ilustrações usadas em nossas 

disciplinas traz casos de cerâmicas. Isso é importante nesse projeto de inclusão, 

existe essa proximidade com a empresa, com a indústria” (professora do NPR). 

 

Porém, para os agentes governamentais, em virtude de objetivarem impactos na 

região, só foi possível avaliar suas expectativas. Apesar disso, há confiança de que as ações 

poderão apresentar resultados positivos. 

“O trabalho tem três anos e oito meses. Na cerâmica vermelha tem sido 

muito legal a experiência, ovino, caprino também, mas a nível de empresa, a gente 

ainda tem que fazer uma avaliação disso” (representante da SEDETEC). 

“Nós temos, ainda, resultados a vir. As ações, elas foram maximizadas, os 

resultados ainda virão. O que a gente precisa é maximizar essas atividades para que 

a gente tenha um ciclo de resultados, que a gente possa aumentar essa relação 

empresa-academia. A curto prazo, a gente ainda tem poucos resultados, a gente 

ainda tem muito que buscar, mas a gente tem feito nosso dever de casa (...)” 

(representante da FAPITEC). 

 

 

Após a descrição do caso 02, seus aspectos mais importantes foram reunidos no 

quadro 12. 
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Quadro 12: Resumo do caso 02 

Categoria Analítica Resultado Observado 

Características do Processo 

Participantes: UFS + SEDETEC + FAPITEC +Associação de ceramistas 

Cooperação precedida por um projeto de pesquisa realizado por uma das 

professoras envolvidas 

Resultados para a universidade: trouxe casos reais para o curso, execução 

da função de extensão e aproximação com a indústria de cerâmica 

artesanal. 

Resultados para os artesões: melhoria de processo e produto. 

Resultados para o governo: possibilidade de aumento de competitividade 

de pequenas indústrias e de estímulo ao desenvolvimento econômico e 

social de uma região carente. 

Processo 

Negociação 

Iniciativa da cooperação da UFS  

O órgão governamental solicitou à fundação de apoio a publicação de um 

edital 

Escolha de uma região de atuação com base na economia e na escassez de 

grupos atuantes. 

Motivações: 

- necessidade de aproximar-se do mercado 

- preocupação em incentivar o ganho de competitividade nas empresas 

Barreiras: 

- burocracia 

- definição de contrapartidas 

Comprometimento 

Formalização através da assinatura de um termo de compromisso do 

professor com a fundação de apoio 

Objetivo do acordo: execução de uma pesquisa pela UFS 

Execução 

Visitas técnicas e treinamentos para o repasse de informações 

Dificuldades de agendar horário com os ceramistas 

Atuação da associação aproximando os pesquisadores dos ceramistas 

Avaliação 

A liderança não foi reconhecida por um dos agentes governamentais e foi 

atribuída ao um professor por um dos agentes universitários 

A comunicação foi considerada boa 

Semelhança entre os estilos de gestão da secretaria de estado e a UFS 

Compreensão errônea do papel do pesquisador na empresa 

Resultados: 

- melhorias no processo produtivo e no produto 

- adequação do curso à realidade do mercado 

Fonte: Pesquisa de campo (2011) 

4.3 CASO 03: UFS, SEBRAE E FEDERAÇÃO DE CAPRINOCULTORES 

O caso 03 ilustra uma cooperação com a intervenção direta de um agente executando o 

papel de governo. Nessa interação participam o Departamento de Zootecnia (DZO), o 

SEBRAE e a Federação das Associações de Criadores de Caprinos e Ovinos de Sergipe 

(FACCOS), em prol realização de inseminações artificiais nos rebanhos abrangidos pelo 

projeto. 

Criado em 06 de outubro de 2005, o curso de graduação em Zootecnia era oferecido 

pelo Núcleo de Zootecnia (Resolução nº. 018/2005/CONSU), que foi transformado em DZO 

em 31 de julho de 2009, através da Resolução nº. 25/2009/CONSU. Atualmente o curso conta 

com 228 alunos matriculados e já formou sua primeira turma de dezoito graduados. O corpo 
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docente do curso é formado por doze professores, dos quais onze possuem doutorado (UFS, 

2010). 

O SEBRAE surgiu como sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos. 

Anteriormente era denominado CEAG, criado com o objetivo de executar a política de apoio 

às micros, pequenas e médias empresas do Estado de Sergipe. Na época o CEAG buscava 

recursos através de convênios com o Estado, universidades, SUDENE, BNB, BANESE e 

serviços prestados à comunidade empresarial (SEBRAE, 2011). 

Em 12 de abril de 1990, atendendo à reivindicação do próprio Sistema CEBRAE, a 

Lei nº 8.029, autorizou o Poder Executivo a desvincular da Administração Pública Federal, o 

CEBRAE - Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa, mediante a 

transformação em serviço social autônomo. Ao mesmo tempo, o Governo Federal adotou 

medida provisória instituindo as contribuições de 0,1% em 1991, 0,2% em 1992 e 0,3% a 

partir de 1993, cobradas sobre a folha de pagamento das empresas que atuam na indústria, 

comércio e serviços (SEBRAE, 2011). 

Diante das mudanças introduzidas através de instrumentos legais, o CEAG/SE aderiu 

ao Sistema SEBRAE, conforme lhe facultava o art. 9º do Decreto nº 99.570, passando a se 

denominar Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Sergipe. 

Atualmente o SEBRAE/SE tem sua sede em Aracaju, um Balcão Itinerante e possui 

escritórios nas cidades de Propriá, Itabaiana, Lagarto, Nossa da Glória e Estância. Suas áreas 

de atuação são: inovação e tecnologia, agronegócios, arranjos produtivos locais, artesanato, 

petróleo e gás, turismo e comércio exterior (SEBRAE, 2011).  

A FACCOS foi fundada em 2008 e conta com onze associações integrantes 

(FACCOS, 2010). Sua missão, de acordo com seu presidente, é “facilitar a negociação de 

cada uma das associações com instituições governamentais, financeiras, de assistência técnica 

etc”. 

Fase 01: Negociação 

O início da cooperação deu-se por uma conjunção de interesses dos três agentes, 

motivada por uma experiência anterior entre o DZO e alguns caprinocultores, que era 

realizada por meio de um projeto de Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), 

como explicou professor do DZO. 

“Mesmo antes de iniciar o projeto, nós já tínhamos alguns alunos nossos que 

(já faziam um trabalho de inseminação artificial de caprinos e ovinos com o 

pessoal do interior). E coincidentemente descobrimos que eram ligados a essas 

associações e já vinham fazendo um trabalho com o SEBRAE (...). Depois eles 
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queriam que nós continuássemos esse trabalho, então o SEBRAE disse que, então 

vamos fazer um convênio para isso (...)” (professor do DZO). 

 

A proposta da cooperação partiu da FACCOS, que procurou o SEBRAE, o qual elaborou o 

convênio. As negociações ocorreram a partir dessa minuta de convênio e foi realizada pelo 

agente universitário e governamental, com a participação dos setores jurídicos de cada 

entidade. 

“O SEBRAE formulou um convênio, foi submetido aos órgãos da área, que 

é o COPEC, foi feita toda uma avaliação jurídica, então a universidade deu essa 

contrapartida que é ceder técnicos e professores” (professor do DZO). 

Houve coerência entre o papel desempenhado pela organização e os objetivos 

pretendidos na cooperação. O professor do DZO afirmou o interesse em preparar os alunos 

para o futuro ingresso no mercado de trabalho, bem como com o desenvolvimento de 

pesquisas.  

“Primeiro essa cooperação proporciona a nossos alunos estágio, colocar em 

prática o que eles realizam aqui. Também vamos fazer nossa parte de extensão. (...) 

Que no caso, é trabalhar com as associações de criadores de caprinos do estado 

inseminando esses animais. Pesquisa também, porque paralelamente nós estamos 

desenvolvendo um trabalho de pesquisa de uma orientanda de mestrado” (professor 
do DZO).  

 

Para o representante da associação, percebeu-se o interesse em agregar novos 

conhecimentos à atividade, que levassem à melhoria do rebanho e à prospecção de recursos 

governamentais para fomentar a atividade. 

“Então nós participamos dessa cooperação com a universidade e com o 

SEBRAE, porque a universidade detém os técnicos com conhecimento científico e 

com experiência que pode agregar, e muito, para os criadores de caprinos e ovinos 

do estado. E o SEBRAE na qualidade de parceiro financeiro, viabiliza (...) o 

projeto” (representante da FACCOS). 

 

Enquanto isso, para o representante do SEBRAE, a cooperação foi uma oportunidade 

de aperfeiçoar suas ações de fomento junto aos caprinovinocultores de Sergipe.  

“Nós desenvolvemos projetos com a caprinovinocultura e com a 

bovinocultura de leite do estado. E geralmente quando a gente vai desenvolver um 

projeto, a gente procura órgãos/empresas parceiras para esse projeto. (...) Quando 

foi o ano passado, surgiu uma proposta deles para que a gente desenvolvesse um 

trabalho de melhoramento genético do rebanho de caprino e ovino do estado de 

Sergipe utilizando até os estudantes do 7º e 8º período de zootecnia. Nessa proposta 

nós acessamos a diretoria, e ela aprovou” (representante do SEBRAE)  

 

Entre a decisão de se estabelecer uma cooperação e o seu efetivo início, houve atraso 

em função da ocorrência de uma eleição no SEBRAE e das constantes revisões realizadas 
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pelos setores jurídicos, que foram atribuídas à burocracia. Entretanto, isso não significou 

demora, para o representante do SEBRAE. Segundo o referido entrevistado, o processo é 

rápido, exceto quando envolve valores que somam acima de cem mil reais. 

“[O processo] foi rápido. Aqui não tem burocracia não. Quando vai se 

investir valores acima de R$ 100 mil, no caso da universidade, complica mais, por 

causa da burocracia do próprio sistema, do TCU” (representante do SEBRAE). 

 

O agente universitário E considerou que as negociações tomaram muito tempo e 

atribuiu o fato ao SEBRAE. De acordo com o entrevistado, o prolongamento das negociações 

prejudicou a execução do projeto, que já havia sido iniciada e ocasionou insatisfação entre os 

produtores. 

“[O processo] poderia ter sido mais rápido. Tanto por causa da burocracia 

interna, o SEBRAE demorou um pouco (...) essa questão do jurídico sempre 

demora mais (...) perde-se quase sessenta dias. Os produtores até ficaram 

reclamando, porque estavam com os animais esperando” (professor do DZO). 

 

Por sua vez, o agente empresarial atribuiu a demora nas negociações aos agentes 

governamental e universitário. Algumas dificuldades foram identificadas como a vinculação 

do recurso a certas despesas e a cessão de materiais permanentes.  

“(sic) Houve certa demora, mas por uma questão meramente burocrática. A 

gente sabe que, tanto a nível de SEBRAE quanto a nível de universidade tem que 

verificar as implicações jurídicas, de vinculação disso e daquilo outro, de recurso 

financeiro, de disponibilidade de recurso financeiro, a possibilidade de ceder 

equipamento, como ceder o equipamento, se o equipamento vai ficar com a 

universidade” (representante da FACCOS).  

Fase 02: Comprometimento 

A formalização da parceria ocorreu através do convênio nº. 1653.072/2010, segundo o 

qual, cada agente ficou responsável por uma contribuição como mostra o quadro 13: 
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Quadro 13: Responsabilidades dos agentes do caso 02 

DZO FACCOS SEBRAE 

a) atuar na orientação dos produtores, 

para a realização da escrituração 

zootécnica, com a finalidade de melhor 

controle dos rebanhos existentes; 

b) supervisionar as ações de inseminação 

artificial realizadas pelos técnicos da 

Federação, mediante orientação e 

acompanhamento dos referidos técnicos; 

c) colaborar com a realização de exames 

de ovos por grama de fezes - OPG, bem 

como dos exames de ultrassonografia e 

de outros que se mostrem necessários a 

boa manutenção do estado de sanidade 

dos rebanhos, com equipamentos e 

laborat6rios da federação e do 

SEBRAE/SE; 

d) colaborar com a realização da seleção 

das matrizes a serem submetidas a 

inseminação artificial; 

e) colaborar com a realização de exames 

de ultrassonografia das matrizes 

submetidas a inseminação artificial; 

f) zelar pelo fiel cumprimento das 

Clausulas deste Termo. 

a) assegurar a assistência técnica aos 

pequenos produtores rurais 

estabelecidos no território do Estado 

de Sergipe, visando à correta 

aplicação de manejos sanitário, 

alimentar e reprodutivo, seja através 

de seus corpos diretivo e técnico, 

seja mediante a celebração de 

parcerias;  

b) colaborar em todas as ações que 

venham a ser desenvolvidas pelo 

SEBRAE/SE e pela UFS, para 

viabilizar atingimento dos objetivos 

da cooperação;  

c) zelar pelo fiel cumprimento das 

clausulas do acordo. 

a) assegurar os recursos financeiros 

necessários à aquisição dos materiais e 

das doses de sêmen; 

b) adquirir os materiais e as doses de 

sêmen, estas junto às centrais de coleta 

e congelamento legalmente habilitadas,  

c) disponibilizar as doses de sêmen e o 

materiais adquiridos a Federação, para 

que, juntamente com a UFS, através do 

seu Departamento de Zootecnia 

efetuem a inseminação artificial de 

matrizes de caprinos e ovinos; 

d) exercer acompanhamento das ações 

da federação junto aos pequenos 

produtores rurais assistidos; 

e) disponibilizar o veículo denominado 

"Bode Móve!" com sua estrutura 

operacional para, sob a coordenação da 

federação, prestar o suporte necessário 

as ações aqui definidas; 

f) zelar pelo fiel cumprimento das 

clausulas do acordo. 

 

Fonte: UFS (2010 

À universidade caberia o trabalho de inseminação artificial e de repasse de técnicas 

para os criadores (de escrituração zootécnica e de inseminação artificial e de colaboração com 

a realização de exames e de seleção de matrizes). À federação ficou reservada a tarefa de 

organizar os caprinocultores e de fornecer alimentação e hospedagem aos bolsistas e 

professores.  

Enquanto que o SEBRAE atuou nesta interação como financiador das atividades, 

fornecendo os materiais e equipamentos necessários e também transporte. Além desse 

trabalho de melhoramento genético, a universidade e o SEBRAE expandirão as ações para 

realizar uma escrituração zootécnica do rebanho do estado de Sergipe. 

Fase 03: Execução 

Nessa etapa, alguns fatores atrapalharam a execução do projeto. Segundo o 

representante da FACCOS, a coincidência do recesso natalino com o início do projeto deixou 

a equipe de pesquisa desprovida de transporte para a visita às fazendas, localizadas no 

interior. 

“Uma dificuldade inicial foi que o SEBRAE entrou em recesso exatamente 

quando estávamos iniciando. Mesmo assim, com boa vontade, os criadores 

disponibilizaram transporte da equipe da universidade. Os materiais foram 

liberados pelo SEBRAE, colocados à disposição da universidade e os trabalhos 

iniciados” (representante da FACCOS). 
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Para o agente do SEBRAE a baixa escolaridade de alguns criadores, bem como a falta 

de colaboração de alguns deles foram fatores que afetaram negativamente a execução do 

projeto. Características atribuídas à forma amadora como a atividade é tratada pelos criadores, 

que o fazem de forma alheia ao mercado e à herança cultural herdada por esses criadores. 

“O [problema está no] próprio produtor rural, porque para você mudar 

cultura é difícil. Esse trabalho que nós estamos demonstrando a eles é para fazer 

dele um profissional, para ganhar dinheiro. (...). Então eles não aceitam muito 

quando você traz tecnologia nova e um processo de produção mais rápido e 

eficiente lucro imediato para eles. É uma cultura antiga, dos avôs, de pai para filho. 

Mas a turma jovem já está absorvendo tudo isso aí e está se desenvolvendo 

bastante” (representante do SEBRAE 

 

A falta de colaboração dos criadores foi uma preocupação demonstrada pelo professor 

do DZO, que possui grande comprometimento com a eficácia do projeto. Em função disso, o 

docente é criterioso na seleção e acompanhamento dos criadores a fim de garantir a taxa 

pretendida de sucesso das inseminações. 

 “Você manda prender os animais, eles não prendem. Alguns são bem 

atenciosos. Outros dizem esqueci. (...) A gente procura aqueles produtores que 

mais se interessa (sic). Não é porque é pequeno. A gente quer um pequeno, mas 

que seja interessado. A gente não vai gastar sêmen, remédio, diária num produtor 

que não cumpre aquilo que a gente determina. (...) não é só fazer 1.000 

inseminações. A gente quer resultados” (professor do DZO).  

 

Por parte do SEBRAE, observa-se a mesma preocupação: manter no projeto apenas os 

caprinocultores que realizem a preparação exigida pela universidade. Nessa busca por 

resultados há grande sintonia entre os agentes pesquisados. 

“Nós fazemos assim, os produtores que começam a desobedecer a esse 

trabalho, agente adverte até a 2ª vez, na 3ª vez agente exclui ele do projeto. A gente 

não via persistir. Recurso tem, profissionais [também], mas para aqueles que não 

querem nada, a gente exclui” (representante do SEBRAE).  

 

Avaliação 

A liderança teve uma interpretação uniforme entre os agentes. O representante da 

federação percebe que a liderança é exercida no âmbito de cada organização, conforme as 

atribuições assumidas no convênio. 

“Nós fazemos um levantamento prévio dos produtores, dos animais que 

estão em condições de serem inseminados para ser submetidos a uma avaliação da 

universidade. A universidade vai lá, visita a propriedade, verifica se os animais 

estão com que permita fazer com segurança o processo da inseminação, e aí eles 

ficam aptos a receber o benefício da inseminação. A parte do SEBRAE, [é quem] 
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patrocina o processo. A parte dele já se exauriu em 70%. O que ele vai dar agora é 

transporte de pessoal, todo o material que caberia ao SEBRAE, adquiriu, já [foi 

adquirido]” (representante da FACCOS).  

 

De maneira semelhante, o docente identificou as lideranças na cooperação, conferindo 

maior destaque à atuação do representante da federação e a sua enquanto coordenador da 

pesquisa, pois para ambos há a necessidade de agregar esforços em torno de um objetivo. 

“O SEBRAE tem o coordenador da área de agronegócio, que é (...) quem 

capta esse recurso. Pela associação nós temos o presidente (...) ele tem mapeado 

todos os produtores ligados à associação. Eles vão lá e indicam os associados. E 

aqui na UFS eu coordeno esse programa e tenho os estagiários, alguns são bolsistas 

do PIBIC, alguns são voluntários e outros são bolsistas da pós-graduação” 

(professor do DZO). 

 

Por sua vez, o agente governamental reconheceu a importância da sensibilização da 

federação junto aos caprinocultores, como uma ação importante para a realização dos 

trabalhos pelos pesquisadores. 

“[As ações estão] sob a minha coordenação e da Federação das Associações 

de criadores de caprinos e ovinos, eles coordenam as associações. E cada semana 

que a universidade vai realizar um trabalho, eles selecionam uma associação e os 

produtores” (representante do SEBRAE). 

 

O processo de comunicação para o agente do SEBRAE e da federação foi considerado 

bom, enquanto para a universidade há dificuldades de contato com os criadores, que foi 

agravada pela distância entre eles. 

De forma análoga, as diferenças no estilo de gestão das organizações não foram 

consideradas um empecilho. Embora, o professor do DZO, tenha reconhecido que a maior 

agilidade da Federação tenha compensado o atraso das outras duas organizações. 

“UFS e SEBRAE são bem parecidos em termos da burocracia, já [com] a 

Federação a coisa é mais simples, talvez por ser menor. O próprio presidente é 

criador. Então o que “bate” para ele rapidinho ele movimenta as coisas (...). A UFS 

teve que seguir todos os trâmites, vai para o jurídico (...) no SEBRAE coincidiu 

com época de eleição, mudança de presidência, de diretoria do SEBRAE. Os 

produtores reclamaram muito disso porque coincidiu com época de eleição” 

(professor do DZO).  

 

Em termos práticos, a parceria resultou na possibilidade de trazer experiências reais 

para uma parcela de alunos do curso, bem como de exercício de uma importante função da 

universidade: a de extensão. Para os caprinocultores é possível destacar a transferência de 

técnicas de controle de rebanho e de inseminação artificial que, se bem utilizadas, podem 
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melhorar a produtividade do rebanho e a gestão das propriedades. Para o agente do governo, 

foi aproveitada uma oportunidade de exercer o seu papel de fomentador na economia com 

menor custo, além de agregar novos conhecimentos sobre o segmento de atuação.  

Quanto aos resultados das inseminações, apesar de não ser possível avaliá-los, os 

entrevistados mostraram-se otimistas quanto ao seu sucesso e com os seus impactos no 

estado. O docente tem confiança na sua consecução tendo em vista o cumprimento das metas 

do projeto e, em função da conjunção de esforços realizada. 

“(...) Creio que nosso objetivo será alcançado. Primeiro que nós temos metas 

a cumprir, metas dos relatórios do PIBIC. (...) E os produtores querem resultado e o 

SEBRAE também. Para a UFS departamento, eu vou ter meus alunos treinados, 

minha orientanda que vai ter o trabalho na área dela, os de PIBIC que vão gerar 

resultados. Os produtores vão ter melhoramento genético de seu rebanho visto que 

vamos trabalhar com animais melhorados” (professor do DZO). 

 

Por seu turno o representante da federação foi um pouco mais cauteloso, pois para ele 

o sucesso da iniciativa está atrelado a uma alta taxa de sucesso das inseminações. Porém, ele 

acredita que o êxito da cooperação trará os efeitos positivos para a produção de carne e leite, 

os quais se perpetuarão pelas gerações seguintes. A melhoria de vida de muitas famílias que 

não tem acesso a técnicas de melhoramento genético é outra consequência esperada. Segundo 

estimativas do representante da Federação, em torno de 50 produtores terão seus rebanhos 

assistidos pelos pesquisadores da universidade.  

“Esse objetivo inicial está, porque o final só com o resultado da 

inseminação. O que se espera da inseminação? Que entre 50/60% do trabalho seja 

positivo. Se a gente alcançar 60% será excelente porque na inseminação artificial, 

nunca se tem um resultado de 100%. (...). Quem fez a inseminação no mês de 

dezembro e no mês de janeiro, somente a partir do mês de fevereiro é que vai 

colher os primeiros resultados. As crias deverão ter um padrão de qualidade 

melhor. Porque a inseminação tem dois objetivos: melhorar o rebanho de carne e 

melhorar o rebanho de leite” (representante da FACCOS). 

 

O representante do SEBRAE já observou um efeito da pesquisa, notadamente na forma 

como eles percebiam os criadores (de forma uniforme). As primeiras informações advindas do 

projeto permitiram o SEBRAE segmentar o referido grupo e aumentar a sincronia de suas 

ações com as necessidades e características do grupo em questão. 

 “Nós antes tínhamos a visão de trabalhar com todos os produtores. E com 

esse trabalho passamos a distinguir/separar as classes de produtores. Hoje nós já 

definimos um projeto com a categoria A e B. Quem são os produtores da categoria 

A? São profissionais liberais como médicos, advogados, engenheiros agrônomos, 

veterinários que são criadores e investem em suas instalações, e eles têm 

melhoramento genético do rebanho, no momento eles não estão preocupados com 
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lucro, eles estão investindo para, daqui a dois anos, eles terem lucro. E já a 

categoria B são aquelas pessoas que vivem no campo e precisam e não só 

trabalham com essa atividade rural, mas com outras e precisam ter o giro deles.” 

(representante do SEBRAE 

 

O quadro 14 reúne as informações pertinentes sobre o caso 03, conforme os objetivos 

definidos no estudo. 

Quadro 14: Resumo do caso 03 

Categoria Analítica Resultado Observado 

Características do Processo 

Participantes: UFS + SEBRAE + FACCOS 

Cooperação precedida por um projeto de pesquisa realizado por um 

professor da UFS e hoje coordenador da cooperação na universidade 

Resultados para universidade: trouxe experiências reais para uma parcela 

de alunos do curso, exercício da função de extensão. 

Resultados para os caprinocultores: transferência de técnicas de controle de 

rebanho e de inseminação artificial.  

Resultados para o agente do governo: exercício do papel de fomentador na 

economia com menor custo e agregação de novos conhecimentos sobre o 

segmento de atuação 

Processo 

Negociação 

Iniciativa da cooperação da federação de criadores  

O órgão governamental já desenvolvia atividades de apoio à caprinocultura 

Motivações: 

- necessidade de aproximar-se do mercado 

- preocupação em incentivar o ganho de competitividade nas empresas 

Barreiras: 

- burocracia 

- definição de contrapartidas 

Comprometimento 

Formalização através da assinatura de um convênio 

Objetivo do acordo: execução de uma pesquisa pela UFS, com o apoio da 

federação organizando os criadores 

Execução 

Demora no início das atividades ocasionada pelo recesso natalino e pela 

ocorrência de um processo de eleição no órgão financiador 

Visitas técnicas e treinamentos para o repasse de informações 

Acompanhamento do desempenho dos criadores na colaboração com o 

projeto 

Dificuldades: 

- de contato com os criadores,  

- falta de cooperação de alguns criadores na preparação do rebanho 

- baixa escolaridade dos criadores 

- forma de criação incompatível com o processo de inseminação artificial 

Avaliação 

A liderança foi atribuída a cada representante de organização no seu 

âmbito de atuação 

Comunicação sofre interferência da distância física entre os pesquisadores 

e os criadores 

A burocracia das organizações ligadas ao estado foi compensada pela 

maior liberdade de atuação da federação 

Resultados: 

- boas expectativas de resultados 

- impacto social e econômico na região 

- maior conhecimento do segmento dos criadores pelo órgão de 

financiamento 

Fonte: pesquisa de campo (2011) 
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4.4 O CASO 04: DQI, CISE, E EMPRESA SIGMA 

O presente caso envolveu a participação da UFS (por meio de duas professoras, uma 

na gestão da incubadora, e outra, que dá apoio na execução de um projeto), do Centro 

Incubador de Empresas (CISE), da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e de uma 

empresa incubada na CISE. Nesta parceria, o objetivo pretendido foi o financiamento e o 

desenvolvimento de uma inovação. Nesse processo, o CISE foi um intermediário entre a 

Finep e os empresários, enquanto as referidas docentes estavam mais ligadas à parte 

administrativa do que ao auxílio direto aos empresários. 

A Finep é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, 

fundada em 24 de julho de 1967, para institucionalizar o fundo de financiamento de estudos 

de projetos e programas (criado em 1965). Mas seu objetivo foi ampliado para contemplar 

também o financiamento da implantação de programas de pós-graduação nas universidades 

brasileiras. Em 31 de julho de 1969, novamente, o escopo de atuação da financiadora foi 

ampliado com mais uma função: o financiamento da expansão do sistema de C&T, através da 

gestão do FNDCT (FINEP, 2011). 

No tocante ao apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico, a Finep atua através 

de quatro programas nas seguintes áreas: i) inovação na empresa; ii) suporte às instituições 

científicas e tecnológicas; iii) cooperação entre empresas e institutos de ciência e tecnologia; 

iv) ações de C&T para o desenvolvimento social. O programa Primeira Empresa Inovadora 

(Prime) faz parte do primeiro grupo dos quais fornece apoio financeiro não reembolsável 

(FINEP, 2011). 

O Prime foi lançado em 2009 e é direcionado para as empresas na fase inicial de 

desenvolvimento dos seus empreendimentos, tendo em vista todas as dificuldades inerentes à 

etapa. A ideia do programa é permitir aos empreendedores dedicar-se integralmente ao 

desenvolvimento dos produtos e processos inovadores originais e à construção de uma 

estratégia vencedora de inserção no mercado. Sua disseminação entre as empresas é 

conseguida através de convênio de cooperação institucional entre a Finep e operadores 

descentralizados, à exemplo das incubadoras. 

Seu funcionamento prevê que as empresas selecionadas pelo programa recebam R$ 

120.000,00, a título de subvenção, para o custeio de recursos humanos qualificados e serviços 

de consultoria especializada em estudos de mercado, serviços jurídicos, financeiro, 

certificação e custos, entre outros, durante doze meses. Os pré-requisitos para a obtenção do 
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recurso é ter menos que 24 meses de existência, ter produtos ou serviços com um elevado 

conteúdo de inovação e um conjunto de desafios e metas viáveis. Com o apoio para a 

elaboração do plano de negócios, os empreendedores candidatos ao Prime participam de um 

programa de capacitação em empreendedorismo e gestão de negócios (FINEP, 2011).   

Por sua vez, o Centro Incubador de Empresas de Sergipe (CISE) é uma sociedade civil 

sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado que tem por finalidade 

estimular a criação, o desenvolvimento e o aprimoramento de empresas de base tecnológica, 

nos aspectos tecnológicos, mercadológicos e gerenciais. Localizado atualmente no 

SergipeTec, foi criado em dezembro de 2000 a partir de uma iniciativa da UFS em parceria 

com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe (SEBRAE/SE), 

ASSESPRO/SE, Instituto Euvaldo Lodi – Sergipe (IEL/SE), SENAI/SE, CODISE (CISE, 

2010).  

O foco de atuação do CISE é o apoio aos novos negócios relacionados à Tecnologia da 

Informação, Instrumentação Biomédica, Biotecnologia, Telecomunicações, Mecatrônica, 

Engenharia de Software e Novos Materiais. Nesse âmbito, o CISE oferece uma série de 

facilidades às empresas incubadas: capacitação gerencial; assessoria na elaboração de plano 

de negócios, bem como em design e nas áreas de gestão financeira e contábil e de marketing; 

apoio à participação em eventos; acesso à rede de parceiros da incubadora (SEBRAE, SENAI, 

IF-SE, UFS); informações para captação de recursos financeiros; ações de interação entre 

empresas inovadoras e instituições de ensino e pesquisa; chancela do CISE/UFS conferindo 

credibilidade à empresa perante o mercado; participação no Programa SOL da Microsoft 

(sistema operacional, office system, servidores, banco de dados e ferramentas de 

desenvolvimento) para uso imediato no desenvolvimento e na introdução de soluções 

inovadoras no mercado (CISE, 2010). 

Ao mesmo tempo em que a proximidade do CISE com a academia facilita o acesso 

dos empreendedores, a UFS não é o único repositório de conhecimento consultado, sendo, em 

alguns casos, preterida por profissionais com maior conhecimento do mercado. Ainda assim, é 

comum a atuação de docentes como consultores fornecendo apoio às empresas incubadas. 

Atualmente seis professores trabalham junto a projetos do CISE, de acordo com sua diretora 

participando de duas maneiras: na gestão da incubadora (através do exercício do cargo de 

diretor) e por meio da interação com as empresas incubadas.  

O último participante da cooperação é a Sigma, uma empresa incubada no CISE, 

fundada em 2009 e que oferece serviços de pesquisa mercadológica e consultoria empresarial. 
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Em função de seu portfólio, a busca por parcerias mostrou numa forma de agregar valor aos 

seus serviços, o que pode ser exemplificado através da formação de numa parceria formal 

(através do Prime) e de uma informal com o Departamento de Estatística Atuária da UFS.  

Fase 01: Negociação 

A presente cooperação surgiu de um programa da FINEP, que selecionou agentes para 

a sua gestão regional, que redundou em um convênio. Após essa primeira qualificação, foi 

iniciada a fase de negociação, restrita a esses dois participantes, para a definição de detalhes 

da operacionalização. Posteriormente, outra seleção foi realizada para a escolha das empresas 

participantes, o que ampliou a área de atuação da incubadora para outros estados. Essa tarefa 

foi incumbência do CISE, que fez uma visita de verificação para comprovar as informações 

dadas pelas firmas. 

Analisando-se os objetivos de cada organização, ao engajar-se nessa parceria, percebe-

se eles são complementares. De acordo com sua diretora, a incubadora busca estimular o 

empreendedorismo entre os acadêmicos como uma forma de apoiar o surgimento de spin-offs 

universitários. 

“Para dar oportunidade a professores que desenvolvem tecnologia de abrir, 

de disponibilizar esse conhecimento para os empresários. E também a participação 

dos professores. Nós temos projetos com a PETROBRAS, tem vários professores 

da engenharia química com os empresários da incubadora. E os empresários 

também usam o conhecimento, mas também o laboratório da UFS” (representante 

do CISE). 

 

Por sua vez, a professora do DQI, possui uma visão mais abrangente do papel da 

incubadora, que além de cumprir a sua função de apoiar os empresários, desempenha o papel 

de intermediar a relação deles com profissionais para a transferência de conhecimentos, não 

necessariamente provenientes da academia. 

“(O objetivo do) CISE, enquanto incubadora, é fazer com que a empresa que 

está começando a nascer, ele consiga colocar a idéia no mercado (...) [A 

incubadora] reúne esses empreendedores para fornecer cursos de gestão, que eles 

tenham a ideia da inovação, da tecnologia. (sic) (...) Por parte da universidade é dar 

o suporte técnico; pode haver algum entrave tecnológico e cabe à academia 

resolvê-lo” (professora do DQI). 

 

O representante da empresa Sigma possui uma perspectiva mais imediatista, ou seja, 

conseguir se inserir no mercado e desenvolver uma inovação – em cumprimento ao edital do 

PRIME.  
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“A motivação para entrar nesse projeto foi a oportunidade de ter um projeto 

que seria interessante, até então a gente não tinha a empresa formatada ainda. 

Tinha o planejamento de um ano, um ano e meio para poder montar e a gente 

estava esperando uma oportunidade. O PRIME concretizou essa oportunidade. Ele 

serviu para dar um pontapé inicial e possibilitar a gente de entrar no mercado e 

desenvolver um produto de alta inovação” (representante da empresa Sigma). 

 

A etapa de negociação, neste caso ficou restrita ao CISE e à FINEP, pois as empresas 

candidatas tiveram que seguir o script traçado pelo edital. Ainda assim, pouco pôde ser 

modificado por meio das solicitações das incubadoras. O processo de negociação durou, de 

acordo com a professora do DQI, cerca de um ano e meio.  

“A negociação foi em nível de FINEP, em nível federal. Eles eram um tanto 

engessados. Então a gente discutia vários pontos (...), sempre eles diziam que 

verificariam se seria juridicamente, é possível, se for possível, vamos negociar, 

mas sempre tinha uma barreira muito grande que foi sendo um pouco transformada 

ao longo das discussões (...)” (professora do DQI). 

 

Fase 02: Comprometimento 

O comprometimento dos agentes ocorreu em duas fases distintas. Na primeira a 

incubadora firmou um convênio responsabilizando-se pela seleção, acompanhamento e 

auxílio às empresas participantes do programa. Após a escolha das firmas, foi assinado um 

contrato diretamente com elas, como descreveu a professora do DQI. 

“Foi formalizado um convênio entre o CISE e a FINEP e depois um contrato 

com a empresa. O CISE é o agente operacional do PRIME junto à FINEP. Então 

quem responde ao pelo PRIME na FINEP é o CISE (...)” (professora do DQI). 

 

Fase 03: Execução 

A execução contemplou o recebimento pela empresa de uma parcela do recurso para o 

desenvolvimento de uma inovação. O dinheiro, conforme regras do edital, poderia ser 

investido em pró-labore para os sócios e na contratação de consultorias (em áreas definidas 

no edital) para apoiar a gestão e a geração da inovação.  

Nessa etapa, foi apontada demora por parte do agente empresarial Sigma. Esse fato 

impactou o andamento dos trabalhos de P&D na empresa e que acabou acumulando 

atividades para serem realizadas num curto espaço de tempo. 

“No caso do PRIME, a gente começou a planejar o projeto em março de 

2009, para mais ou menos abril ou maio ter a primeira etapa. Esperou até quase 

junho para ter a resposta, julho a gente teve um treinamento, teve até agosto para 

submeter o projeto. Aí submeteu, teve a sinalização de que tinha sido aprovado 
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pouco mais de um tempo depois, e o dinheiro entrou na conta para dar início em 

novembro, final de novembro. Então foi muito lento” (representante da empresa 

Sigma). 

De forma oposta, a professora do DQI não percebeu a série de exigências da FINEP 

como um empecilho e a reconheceu como uma característica do uso de recursos oriundos do 

governo federal. A entrevistada atribuiu a morosidade da liberação da segunda parcela do 

recurso à dificuldades encontradas pelas empresas em atender as exigências da financiadora. 

“Esse recurso foi dividido em duas parcelas, a primeira, todo o cronograma 

financeiro e a execução tudo. E a segunda parcela após seis meses de execução do 

projeto foi liberada após o relatório parcial e após a verificação de que o projeto 

estava seguindo os trâmites normais. (...). Houve uma desistência de uma empresa 

porque ainda a parte legal é bem pesada. São muitos documentos legais que a 

empresa precisa ter, tem um controle muito rigoroso (...)” (professora do DQI). 

 

Diferentemente das outras cooperações descritas, no caso 04, a criação e o 

desenvolvimento do projeto foi realizada pelos próprios empresários, com recursos doados 

pela FINEP para a contratação de consultorias especializadas. O CISE atuou como 

intermediário e fiscal das empresas, como explicou o agente empresarial Sigma. 

“O governo federal entrou basicamente com o recurso [e, posteriormente, 

prospectou] agentes para se tornar representantes em cada local. (...). O projeto 

previa três visitas oficiais. A primeira era para a liberação de recursos. Como 

estava lidando com muitas empresas existentes, acho que o maior receio era que 

pessoas com más intenções pegassem esse dinheiro e o desviassem. Então eles 

queriam verificar se essas empresas realmente existiam, se estavam instaladas. (...) 

A segunda visita foi para verificar o andamento do projeto” (representante da 

empresa Sigma). 

 

Outra função do CISE, na interação, foi de gerenciar os recursos recebidos da FINEP e 

distribuí-lo às empresas participantes. Para tanto, era observado o cumprimento do 

cronograma e a apresentação de relatórios de atividades, como professora do DQI. 

“O CISE foi que recebeu todos os aportes financeiros, e o CISE que fazia a 

distribuição com as empresas. Esse recurso foi dividido em duas parcelas, a 

primeira (foi liberada após a aprovação do) cronograma financeiro (...) e a segunda 

parcela após seis meses de execução do projeto foi liberada após o relatório parcial 

e após a verificação de que o projeto estava seguindo os trâmites normais. (...) 

[Foram previstas três visitas. Na primeira,] muitas já foram eliminadas, por conta 

de não ter essa infraestrutura necessária. A segunda visita técnica foi realizada 

quando elas entregaram o primeiro relatório da liberação da segunda parcela do 

recurso. E a terceira visita nós vamos fazer agora (...) uma vez que toda a 

implementação já foi concluída” (professora do DQI). 
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Na cooperação, algumas barreiras impediram uma participação mais efetiva da 

incubadora. De acordo com a gestora da CISE, a liberação de professores é algo que não foi 

enquadrada adequadamente nos normativos da instituição. 

“O problema é que o CISE juridicamente não pertence à UFS, então o Reitor 

não pode nomear, não pode dar nenhuma portaria a professor que se envolve com 

projetos com a incubadora, então fica difícil para o professor justificar as horas que 

ele tem que trabalhar lá.” (representante do CISE). 

 

Para a professora do DQI, dois fatores afetam negativamente essa relação. Um deles 

foi a distância, compensada por ferramentas de comunicação mais modernas e outro entrave 

foi o menor conhecimento de editais da FINEP demonstrado por alguns empresários. 

 “(...) tem empresas que já têm certa identidade com os editais do FINEP e 

do CNPQ, mas tem outras que estão engatinhando, (...) era necessário tirar muitas 

dúvidas por conta do desconhecimento (...). (Outra) dificuldade (foi) a quantidade 

de empresas fora do estado. Mas a distância física não é propriamente uma barreira 

por conta da tecnologia, de ferramentas como o skype, um chat, do e-mail” 

(professora do DQI). 

 

Do ponto de vista do agente empresarial Sigma, as dificuldades foram atribuídas ao 

formato do programa que não favoreceu o desenvolvimento do projeto da empresa, que exigia 

adaptações e demandava competências pouco ofertadas no mercado. Como resultado, a 

empresa não conseguiu cumprir as etapas do projeto de acordo com o cronograma fixado e 

não recebeu o recurso para o pagamento das despesas decorrentes das atividades do projeto. 

“A gente achou que seria muito mais fácil encontrar no mercado. E a mão de 

obra que a gente consegue está na universidade, são pessoas como mestrandos na 

área de tecnologia específica (...) e eles estão pegando isso como um projeto à 

parte. (...) Como a gente teve essa dificuldade, a segunda parcela do projeto 

demorou dois meses. Então todo mundo que estava envolvido no projeto foi 

custeado com capital próprio para depois pegar o capital e cobrir. (...)” 

(representante da empresa Sigma). 

 

A quantidade de pessoas envolvidas na cooperação foi relativamente grande, 

considerando a composição das organizações. Na incubadora, houve a participação de dois 

funcionários, dois professores da UFS e um bolsista, enquanto na empresa, de acordo com o 

sócio entrevistado, três pessoas estavam vinculadas diretamente ao projeto, além da 

participação de um fornecedor e dos consultores contratados. Em termos de abrangência do 

PRIME, foram 32 empresas participantes dos estados de Sergipe, Ceará, Bahia, Alagoas e São 

Paulo. 
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Avaliação 

A percepção acerca das lideranças na cooperação obedeceu a duas visões distintas. Na 

primeira, a agente universitária reconheceu o papel desempenhado pela incubadora perante as 

empresas participantes do projeto. 

“(A liderança coube ao) CISE. Todas as regras estavam muito bem 

estabelecidas (...), seja relatório ou prestação de contas (...) então tinha só que 

seguir aquele roteiro” (agente universitária F). 

 

Para o agente empresarial, a incubadora foi uma executora de um plano oriundo do 

governo federal, o que revela a sua abordagem macro. No tocante ao papel do CISE, o 

entrevistado revelou descontentamento com a sua atuação, mais relacionada à fiscalização que 

ao acompanhamento e auxílio das firmas. 

“A liderança está com o governo. Até uma crítica que a gente pode fazer à 

incubadora que, de vez em quando, transparece para os empresários é que eles 

estão muito mais preocupados em parecer certos para o governo, (...) do que com o 

próprio resultado dos projetos (...)” (representante da empresa Sigma). 

 

Quanto à comunicação, notaram-se algumas dificuldades. Para o empresário, os 

problemas aconteceram no entendimento das regras que regiam a cooperação. Por outro lado, 

ele destacou um fator que facilitou a interação: a proximidade da incubadora. 

“Uma coisa que ajudou, mas creio que foi uma coisa específica nossa é que a 

nossa proximidade com a incubadora. (...) Uma coisa que foi extremamente não sei 

se falha, até porque a incubadora tem uma estrutura extremamente enxuta, (...) 

deveria ter se tido uma maior atenção para tornar os agentes operacionais capazes 

de acompanhar o projeto (...) durante [sua execução]” (representante da empresa 

Sigma). 

 

Por sua vez, a agente professora do DQI reconheceu que é preciso adequar a 

linguagem acadêmica à empresarial, a fim de propiciar melhores resultados. 

“Na constituição (do projeto) houve casos de eu ir à empresa e como era de 

minha área então a gente montar rapidinho o projeto, o que iria precisar (...) [de 

recursos]. A linguagem tem que ser mais dinâmica” (professora do DQI). 

 

Quanto à transferência de conhecimento, é preciso destacar que sua ocorrência foi 

mais frequente entre agentes contratados no mercado, pois às professoras envolvidas no 

projeto cabiam as atividades de seleção e acompanhamento das empresas. Nesse sentido, para 

o agente empresarial houve dificuldades, tendo em vista a pouca oferta de mão de obra 

especializada e problemas com a qualidade de serviços de fornecedores. 
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“O projeto previa o seguinte, você deveria contratar consultorias específicas 

(...) A gente como empresa de pesquisa, a gente não pôde usar o recurso, para 

poder fazer a pesquisa com o nosso pessoal (...) e [recebemos] um relatório 

extremamente fraco.” (agente empresarial Sigma). 

 

O agente governamental destacou que as diferenças entre os aos estilos de gestão 

prejudicou o desenvolvimento do projeto, principalmente no que tange à definição das regras 

que regeram os agentes, bem como à forma de atuação da incubadora. Segundo o 

entrevistado, as diferentes perspectivas colaboraram para uma interação menos proveitosa 

entre as partes. 

“Enquanto o empresário tem muito mais o foco no resultado do projeto, 

querendo uma flexibilidade maior para executar daquela forma, como for mais 

efetivo e realmente trazer resultado, (...). A incubadora está muito mais preocupada 

em pegar aquele projeto de 2009 e garantir que ele siga à risca, conforme o que 

estava previsto desde o início.” (representante da empresa Sigma) 

 

Todavia, as diferenças no estilo de gestão não foram reconhecidas, pela representante 

do CISE, como um empecilho, considerando que, em sua opinião, não houve conflito de 

interesse entre as organizações. 

“Há uma convergência para um objetivo comum, você quer que a coisa se 

desenvolva, que haja o desenvolvimento tecnológico, então tem esse suporte da 

academia junto à empresa, (...) o ponto intermediário é a empresa para que ela vá 

para o mercado. Não pode ir da universidade para o mercado, não tem como, você 

tem que passar pela empresa. Não tem um conflito, tem a adição de interesses” 

(representante do CISE). 

 

Os resultados da cooperação para a incubadora e para a universidade foi a 

oportunidade de estreitar a relação com empresas de tecnologia, enquanto que para a empresa 

foi a sua estabilização no mercado e o lançamento de um produto decorrente das pesquisas de 

criação da inovação pretendida. O que gerou descontentamento para o representante da 

empresa Sigma. Para o qual, sua finalidade foi alcançada parcialmente, embora não tenha 

alcançado a meta do projeto. 

“Foi surgimento da empresa em si. A gente estava esperando uma boa 

oportunidade de mercado. Ela surgiu com esse projeto, e a empresa foi efetivada 

por causa disso. (...). E uma outra é que possibilitou um crescimento muito mais 

acelerado da empresa (...). O objetivo ainda não foi alcançado. A gente espera que 

com esse novo grupo a gente consiga pelo menos chegar a um protótipo que a 

gente havia prometido no projeto. (...) O momento de mercado é outro de quando a 

gente avaliou a possibilidade de entrada no mercado em 2009 em abril é muito 

diferente de hoje” (representante da empresa Sigma). 
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Para a professora do DQI, ainda é cedo para fazer uma avaliação conclusiva, porém, 

foi demonstrado otimismo com relação aos resultados futuros do programa. A docente 

revelou, ainda, que uma de suas perspectivas é o fortalecimento dos laços da academia com o 

mercado. 

“[Como resultados do PRIME] tem produto, tem processo. Agente não tem 

ainda uma estatística porque está finalizando, mas houve depósito de patentes, 

inclusive no exterior, é um horizonte promissor (...). [Com relação à UFS], sempre 

que um empresário tiver dúvidas, ele sabe que pode recorrer à UFS, então essa 

ponte vai ficar mais acessível” (professora do DQI). 

 

Com relação à cooperação entre a universidade e as empresas, a diretora da incubadora 

tem uma percepção positiva. Sobretudo, de acordo com a entrevistada, porque esse é um fator 

de sucesso para as empresas nascentes, principalmente entre os spin-offs universitários, nos 

quais a experiência de mercado do empreendedor é, em geral, reduzida. 

“O impacto (da interação universidade – empresa) é positivo, só tem um 

detalhe: como às vezes o empresário tem medo de divulgar o sucesso, tem medo de 

divulgar a ideia, porque a ideia não ta (sic) patenteada, e às vezes o professor tem 

dificuldade porque ele não ganha nada. (...) Quando um empresário chega no CISE, 

em geral ele é muito jovem, ele não tem experiência ainda e ele não sabe 

desenvolver a tecnologia. (...) Sem essa cooperação, seria praticamente impossível, 

ou então ele iria levar mais tempo pensando, tentando” (representante do CISE). 

 

O quadro 15 faz um apanhado das principais observações concernentes ao caso 04. 
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Quadro 15: Resumo do caso 04 

Categoria Analítica Resultado Observado 

Características do Processo 

Participantes: UFS + CISE + FINEP + empresa incubada do CISE 

Cooperação financiada por recursos federais em que a incubadora atuou 

como um agente descentralizado da FINEP 

Resultados para a universidade e incubadora: estreitar a relação com 

empresas de tecnologia 

Resultados para a empresa: inserção no mercado e o lançamento de um 

produto decorrente das pesquisas de criação da inovação pretendida. 

Processo 

Negociação 

Ocorreu somente entre a incubadora e a financiadora  

O órgão governamental não acatou muitas sugestões na proposta de edital 

Motivações: 

- oferecer suporte às empresas nascentes de base tecnológica para gerar 

uma inovação 

- criar um novo produto 

- estabelecer-se no mercado 

- ter acesso a consultoria externa gratuitamente 

Barreiras: 

- série de exigências da financiadora 

- definição de contrapartidas 

Comprometimento 
Convênio entre a incubadora e a financiadora 

Contrato entre a financiadora e a empresa 

Execução 

O projeto previa a realização de três visitas às empresas durante as fases 

de: seleção e de entrega dos relatórios parcial e final 

 O CISE recebeu os recursos para a posterior distribuição entre as empresas 

Dificuldades por conta do não cumprimento das exigências do edital o que 

gerou atraso na liberação do recurso 

Dificuldade na liberação de docentes para participar de atividades no CISE 

Distância física entre a incubadora e algumas empresas 

Avaliação 

A liderança foi atribuída a um agente do governo (CISE e FINEP) 

Comunicação considerada boa, com influência positiva para a empresa da 

proximidade 

Necessidade de adequar a linguagem acadêmica à de mercado 

Conhecimento proveniente principalmente de consultores externos à 

universidade 

O estilo de gestão do governo não foi considerado adequado às 

necessidades das empresas 

Resultados: 

- o objetivo da empresa foi alcançado parcialmente, pois a mesma se 

estabeleceu no mercado, mas não conseguiu desenvolver a inovação 

pretendida 

- a incubadora tem conseguido ser reconhecida como um intermediário da 

relação universidade –empresa 

Fonte: pesquisa de campo (2011) 
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5 ANÁLISE COMPARATIVA DOS CASOS 

Este capítulo objetiva fazer a análise comparativa dos casos em função das categorias 

analíticas do estudo: características da cooperação, descrição do processo de cooperação UEG 

e avaliação, pelos agentes universitários, empresariais e governamentais da referida interação. 

Ao comparar-se os casos estudados, observou-se que, apesar de as cooperações descritas 

serem do tipo UEG, elas apresentam configurações diferentes, conforme é mostrado no 

quadro 16.  

Quadro 16: Características dos casos analisados 

C
as

o
 Agente 

Objetivo do acordo Tipo de relação Característica  UFS Empresa Governo 

01 NUGEO 

Multinacional 

com participação 

estatal 

Governo 

federal (Lei 

11.196/05) 

Estudo geológico de 

uma região 

Convênio formal 

com um objetivo 

definido 

Objetivo bem definido 

em um convênio 

02 
NPR e 

NMA 

Associação de 

ceramistas 

SEDETEC 

FAPITEC 

Melhoria de 

processo e produto 

Envolvimento de 

uma instituição de 

intermediação 

Participação de uma 

associação de 

ceramistas e a 

federação de criadores 

de caprinos e ovinos 03 DZO 

Federação de 

criadores de 

caprinos e ovinos 

SEBRAE Melhoria do rebanho 

e escrituração 

genética 

04 
DAD e 

DQI 

Empresa incubada 

no CISE 

CISE Desenvolvimento de 

uma inovação pela 

empresa 

Criação de estruturas 

próprias para a 

interação 

Participação da UFS 

no CISE 

Fonte: pesquisa de campo (2011) 

Sobre os tipos de relações estabelecidas, quadro 16, observou-se que em todos os 

casos houve a intervenção mais ou menos direta do governo, seja através de um incentivo 

tributário, da concessão de bolsas de pesquisa, de fornecimento de transporte ou do repasse de 

recursos e equipamentos, o que caracteriza o modelo da tríplice hélice de Etzkowitz e 

Leydesdorff (2000). Convém destacar que a Universidade Federal de Sergipe é uma entidade da 

administração indireta federal e que suas ações estão em consonância com as diretrizes 

emanadas do Estado brasileiro. 

Apesar de as parcerias terem a mesma composição (universidade – governo – 

empresa), guardadas as devidas proporções, elas assumiram formas variadas, de acordo com a 

tipologia criada por Bonaccorsi e Piccaluga em 1994 (apud COSTA e CUNHA, 2001, p. 64), 

resumidas no quadro 16. 

Comparou-se a fase 01, de negociação, as motivações nos vários casos, as quais 

puderam ser entendidas de duas maneiras: uma que se refere ao impulso dado por um 

acontecimento para que a parceria viesse a ocorrer (VEDOVELLO e PLONSKI, 1990), e outro é 
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que a palavra também foi utilizada como sinônimo de objetivo (VEDOVELLO e PLONSKI, 

1990; SEGATTO, 1996; NOVELLI, 2006).  

Considerando ao fato que impulsionou a cooperação; nos casos 02 e 03, pode-se 

afirmar que a divulgação dos primeiros resultados da pesquisa funcionou como um atrativo 

para novos interessados em participar do projeto, o incentivo tributário, bem como que a 

articulação com a incubadora foi um importante veículo para o conhecimento de uma 

oportunidade de cooperação. Por outro lado, considerando motivo enquanto sinônimo de 

objetivo foi solicitado aos entrevistados que elencassem os resultados que suas organizações 

almejavam com a cooperação. 

Por parte dos professores notou-se o interesse em aproximar o curso da realidade, 

facilitando, com isso, a inserção do futuro graduado no mercado de trabalho, além da 

obtenção de recursos (especificamente para a estruturação de um novo curso), a realização do 

papel da universidade em atividades de pesquisa e extensão. Tais objetivos foram citados por 

Vedovello e Plonski (1990) e Segatto (1996).  

Os agentes governamentais citaram como objetivos tornar a economia sergipana mais 

competitiva, estimular as empresas a inovar e melhorar a qualidade do rebanho de caprinos de 

uma região. Por sua vez, os agentes empresariais mencionaram: a melhoria de processo; de 

produto, o melhoramento genético do rebanho, o desenvolvimento de um produto e a 

realização de um estudo geológico. 

Analisando esses objetivos, encontrou-se um resultado semelhante ao do estudo de 

Vedovello e Plonski (1990). Percebeu-se que os quatro primeiros, relacionados a problemas 

específicos e de curto prazo, estavam associados às organizações de pequeno porte; enquanto 

o último – que exigia um volume maior de recursos, equipamentos caros, investimento na 

formação de profissionais e a troca de informações entre instituições – às grandes empresas. 

Apesar de os objetivos das organizações participantes da parceria não serem 

conflitantes, dificuldades foram enfrentadas como: a inexistência de um apoio dentro da 

academia que concentrasse informações sobre as pesquisas realizadas na instituição e que 

servisse de ponte entre as organizações interessadas e os pesquisadores (FLORES e SEGATTO-

MENDES, 2005), a percepção errônea que os empresários têm do trabalho desenvolvido, que 

esperam uma consultoria (VEDOVELLO e PLONSKI, 1990) e a demora em operacionalizar as 

decisões, o que foi atribuído à burocracia, ora da universidade, ora de um agente financiador 

(VEDOVELLO e PLONSKI, 1990, SEGATTO, 1996).  
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Com relação à fase 02, o processo administrativo para a formalização de convênios, 

seu rito inclui a apreciação pelo setor jurídico a cada alteração do instrumento do acordo até a 

conclusão das negociações, a obrigatoriedade do depósito de todo recurso na conta única da 

universidade; a realização de licitações impõe rigidez ao desenvolvimento de pesquisas.  Por 

outro lado, nos agentes financiadores também há trâmites semelhantes que impõem uma série 

de restrições aos agentes financiados. Os entrevistados (representantes do CISE e da empresa 

Sigma) mencionaram o descompasso entre a necessidade de intervenção requisitada pelo 

mercado e a possibilidade de atuação conferida pela legislação. 

Acerca do grau de formalidade das cooperações, as normas do direito público 

brasileiro exigem que os atos administrativos devam se exteriorizar pela forma escrita 

(COELHO, 2004), o que exige a assinatura de um convênio, contrato ou algum termo de 

concessão ou de compromisso. Entretanto, isso não implica a inexistência de relações 

informais, que demonstram o apoio técnico de professores, no compartilhamento de infra-

estrutura e até na realização de pesquisas na empresa.  

Nesse sentido, um ponto em comum em todos os casos é que tiveram algum 

instrumento para firmar o compromisso entre as partes, seja um convênio, um contrato ou um 

termo de compromisso. No caso 01, entretanto, há uma clara preocupação com a proteção das 

informações resultantes das pesquisas, tendo em vista o ambiente competitivo em que a 

empresa atua e porque se trata de uma descoberta, ao passo, que em outros dois casos, o 

conhecimento repassado é acessível caso haja recursos para remunerar os profissionais que 

atuam no mercado. No caso 03, a exemplo do caso 01, a pesquisa visava a geração de uma 

inovação, mas se percebe uma preocupação menor, pois o desenvolvimento seria realizado 

internamente, embora necessitasse de contratação de profissionais externos. 

Os aspectos observados comprovam o que Ring e Van de Vem (1992) afirmaram: “a 

quantidade de cláusulas de proteção é proporcional à percepção de risco dos agentes 

envolvidos”. Outro detalhe importante no caso 01, é que além das regras estabelecidas nos 

convênios, a empresa Alfa também realiza parcerias com outros departamentos da UFS e de 

outras universidades, ou seja, somente ela possui a visão geral do objeto estudado, como 

afirmou a professora do NUGEO. 

Esse fato também condiz com o que observaram Blasco-Segarra e Arauzo-Carod 

(2008) de que quanto maior o porte da empresa, maior a quantidade de cooperações nas quais 

a firma participa. De acordo com Castro e Gonçalves Neto (2008), as empresas expostas a 

ciclos de produtos curtos que necessitam continuamente introduzir inovações no mercado 
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recorrem constantemente às parcerias. Essa pressuposição é respaldada pelo caso 01, pois 

embora o produto da empresa Alfa seja uma commodity, de forma geral pode-se dizer que há 

pouco espaço para modificações no produto, a melhoria nos processos representam ganhos de 

lucratividade, bem como a descoberta de novas fontes de matéria-prima. 

Por outro lado, como observaram Ring e Van de Vem (1992), a confiança 

desenvolvida entre as partes induz à geração de relações pessoais que intensificam a troca de 

conhecimentos entre as partes. Pôde-se perceber que a SEDETEC com os empresários e 

pesquisadores estão nesse nível de relacionamento, bem como o departamento de ciências 

atuariais com a empresa Sigma. Ambos a construção de uma confiança mútua entre os agentes 

facilita o acesso e troca de informações. 

No tocante aos mecanismos de controle presentes nas relações interorganizacionais de 

acordo com a fase da cooperação, foi possível identificar a busca por informações 

preliminares, na fase de negociação foi observado no caso em que a empresa prospectou 

competências na universidade para o desenvolvimento de uma pesquisa. Por outro lado, a 

realização de reuniões foi recorrente em todos os casos, pois foi parte da apresentação dos 

objetivos buscados e das limitações nas definições das responsabilidades (SEGATTO-

MENDES, 2007). 

Na fase de comprometimento, a definição de cronograma foi uma prática disseminada, 

pois é parte natural de um projeto. Na fase de execução, a realização de reuniões foi uma 

maneira de acompanhar e de discutir a necessidade de alterações no projeto (como ampliação 

do prazo e solicitação de recursos adicionais). Pode-se citar ainda a entrega de relatórios que é 

uma forma de apresentação de resultados e de transmissão de conhecimentos, notadamente no 

caso 01 (SEGATTO-MENDES, 2007).  

Zen, Possas e Santini (2006), em seu estudo, abordaram a questão de equilíbrio da 

coordenação realizada por cada agente no âmbito de suas organizações. É importante 

mencionar que o porte da empresa lhe confere maior poder de barganha. 

No tocante à avaliação realizada pelos entrevistados, foram ponderados aspectos 

relacionados à fase de execução (liderança, comunicação e estilo de gestão) e aos resultados 

alcançados. Como, em geral, nessas cooperações os resultados foram positivos, percebeu-se 

que há motivação para a continuidade e até ampliação de seu escopo. Todavia, alguns 

problemas durante a execução dos projetos motivaram críticas. É esse momento que é 
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realizada a avaliação de todo o processo e quando se opta pela continuidade, ou não, 

conforme descrição de Ring e Van de Vem (1994).  

Em dois dos casos foi clara a vontade de prosseguir com a cooperação, mas em um 

caso a decisão depende da oferta de novos recursos e da aprovação de um novo projeto. Em 

outro o agente empresarial afirmou que tem receio de inscrever-se em outro edital, 

considerando o engessamento a que ficou submetido que não condizia com a necessidade de 

adaptação exigida pelo mercado. 

A liderança é o requisito para que se consiga a colaboração de pessoas na organização 

em prol do projeto desenvolvido (KLEYN e KITNEY, 2007, apud BENEDETTI e 

TORKOMIAN, p. 05, 2009). Em função de sua importância para a consecução dos objetivos, 

perguntou-se aos entrevistados se eles identificavam líderes na interação. Em parte dos casos, 

a liderança foi reconhecida no âmbito de cada organização. Na universidade esse papel fica a 

cargo do professor coordenador da pesquisa (casos 01, 02 e 03), o qual responde com o gestor 

do projeto. Na associação (caso 02) e federação (caso 03), o papel da liderança merece 

destaque tendo em vista a dispersão dos ceramistas e dos caprinocultores no território, 

respectivamente, e o compartilhamento de demandas o interesse deles.  

Mas, sobre esse tópico, no caso 01, o agente empresarial alfa fez uma análise 

abrangente sobre a UFS, apontou a falta de liderança na universidade, que foi considerada 

uma fraqueza, pois impactaria na falta de coordenação e controle das ações. O representante 

da SEDETEC atribuiu ao Secretário de Desenvolvimento Econômico, da Ciência, e 

Tecnologia e do Turismo; enquanto o da FAPITEC não identificou nenhuma liderança 

institucional. Já o representante da empresa Sigma percebeu o governo federal como líder ao 

estimular o desenvolvimento de empresas inovadoras.  

A comunicação está relacionada ao processo de negociação, à realização de ajustes 

durante a fase de execução e à eficácia da transmissão do conhecimento (PORTO, 2001). Em 

geral, é desejável que haja grande interação e que as pessoas compartilhem muitas 

informações. Por outro lado, também há o interesse de que não haja disseminação de dados 

sigilosos (WELSH et all, 2008). 

A percepção dos agentes quanto à comunicação é bem variada, entretanto, de forma 

geral sua avaliação foi boa. No caso 1, os agentes universitários destacaram a flexibilidade da 

empresa para realizar modificações no projeto, desde que justificadas. Enquanto o agente 

empresarial citou a dificuldade decorrente do estilo diferente de gestão, pois na universidade a 
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comunicação seria diretamente com o pesquisador e que, no caso de uma divergência, recorrer 

a uma instância superior nem sempre produz os resultados desejados. Outro aspecto a destacar 

do caso 01, é a preocupação da empresa Alfa com o sigilo dos dados obtidos nas pesquisas em 

função de seu valor estratégico. 

No caso 2, os pesquisadores têm obtido êxito ao repassar o conhecimento aos 

ceramistas, possivelmente porque tem utilizado uma abordagem com ênfase na prática. 

Entretanto, os agentes universitários revelam que não há uma correta compreensão do papel 

dos pesquisadores na empresa, dos quais é esperada a realização de atividades rotineiras das 

empresas. 

No tocante aos agentes governamentais, percebe-se da SEDETEC uma maior 

aproximação com o meio acadêmico e empresarial, o que facilita a prospecção de demandas. 

Por outro lado, a FAPITEC necessita de intermediários para uma maior interação com o meio 

empresarial (COELHO, 2004). 

No caso 03, a comunicação entre o DZO, o SEBRAE e a FACCOS foi considerada 

boa. Mas há dificuldades para contatar os caprinocultores, o que reforça a importância da 

atuação da federação como disseminadora de informações. 

Os casos pesquisados reúnem organizações de natureza pública e privada e que tipos 

variados. No âmbito privado, há as empresas Alfa e Sigma e as sociedade civil de direito 

comum (SEBRAE, CISE, associação de ceramistas e a FACCOS), enquanto na esfera pública 

estão UFS, SEDETEC, FAPITEC e FINEP. O enquadramento como agente governamental ou 

empresarial, para fins de análise, considerou o papel desempenhado por cada uma dessas 

organizações e não a sua natureza jurídica. 

No tocante às exigências legais cabíveis às organizações de natureza pública, por 

vezes essas são aplicadas também às organizações de direito comum, a chamado de 

derrogação parcial do direito comum ao público, como a exigência de realização de licitação e 

a submissão à fiscalização do Tribunal de Contas da União (com relação à aplicação de 

recursos federais e à empresa de economia mista por ter em seu capital a participação da 

união) e de outras entidades de controle.  

No caso 01, os agentes universitários elencaram duas diferenças entre as duas 

organizações: 1) a obrigatoriedade da realização de licitação para a aquisição de bens 

permanentes e de consumo, o que acaba consumindo tempo e a forma como cada uma encara 

o cumprimento de prazos (para a universidade é uma questão menos proeminente do que para 
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a empresa). Já o agente empresarial, por sua vez, destacou mais uma vez a questão da cadeia 

de comando e a menor disciplina na execução de projetos. 

No caso 02, as similaridades na formalização de parcerias entre os poderes públicos 

federal e estadual foram reconhecidas pelos agentes governamentais e universitários. Porém, o 

representante da FAPITEC destacou a dificuldade de relacionamento da universidade com o 

meio empresarial. 

No caso 03, as diferenças nos estilos de gestão não foram percebidas como empecilhos 

pelos entrevistados. Pelo contrário, na opinião do agente universitário, a maior agilidade da 

federação compensou os atrasos da fase negocial. 

No caso 01, as organizações têm alcançado seus objetivos. Para a professora do 

NUGEO, a UFS conseguiu estruturar o curso de Geologia e está fornecendo condições para 

facilitar a entrada de futuros graduados no mercado. No entanto, o professor do referido 

núcleo, acredita que a UFS não absorveu todos os efeitos positivos da cooperação por conta 

de seu distanciamento dos outros participantes ao longo do projeto. Por sua vez, para o agente 

empresarial tem-se conseguido formar know-how de interesse da indústria petrolífera, bem 

como preparar a futura mão de obra. 

No caso 02, o agente empresarial observou melhorias nos processos produtivos e nos 

produtos. Por sua vez, a professora do NPR diz estar cumprindo as funções de extensão da 

academia, além de conseguir enriquecer o conteúdo do curso com exemplos reais. Em função 

dos objetivos visados pelos agentes governamentais, de longo prazo, não foi possível fazer 

uma análise conclusiva. 

No caso 03, o professor do DZO já percebeu resultados no tocante à realização de 

pesquisas, ao proporcionar conhecimento prático aos alunos, ao realizar transferência de 

conhecimento para os criadores e a perspectiva de melhorias no rebanho. Para o agente 

empresarial, ainda é cedo para avaliar os resultados em função de não ser possível verificar os 

resultados das inseminações realizadas, mas também compartilha a boa perspectiva quanto ao 

alcance dos objetivos. Para representante do SEBRAE, houve a melhoria do processo de 

trabalho ao aumentar o conhecimento sobre os criadores, o que permitiu fazer uma 

segmentação do grupo, o que aumentará a eficiência de suas ações. 
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6 RESPONDENDO ÀS QUESTÕES DE PESQUISA 

Nesta seção os casos serão analisados em conjunto, num esforço de sintetizar as 

informações obtidas a fim de se chegar às conclusões do trabalho. Para manter coerência com 

os objetivos da pesquisa, a análise será organizada segundo as questões de pesquisa. 

6.1 COMO PODE SER DESCRITO O PROCESSO DE COOPERAÇÃO DA UFS COM 

AS EMPRESAS E O GOVERNO? 

A referida cooperação envolve a participação de dois, ou mais, agentes de forma 

direta, com a presença obrigatória de um agente universitário e de um empresarial. O 

representante empresarial pode ser uma firma isolada ou uma entidade de representação, que 

atua como intermediária entre os pesquisadores e os empreendedores. 

O agente governamental pode ser um integrante da administração direta, ou indireta 

(fundação, autarquia, empresa de economia mista ou pública), que atua diretamente, por meio 

de agentes descentralizados ou por meio de medidas de estímulo à cooperação universidade - 

empresa. Por sua vez a universidade, que também é uma entidade da administração pública 

indireta, age através de seus docentes e alunos desenvolvendo pesquisas, transferindo 

conhecimento (treinamentos, reuniões e relatórios) e participando em órgãos colegiados ou na 

gestão de outras entidades. 

Essas interações são, em sua maioria, formais e firmadas através da assinatura de um 

termo de convênio; de concessão ou de um contrato. Há, também, os relacionamentos 

informais, que representam um importante meio de transferência de conhecimento, mas que 

não foram objeto de análise do presente trabalho. Entretanto, verificou-se um caso de 

cooperação informal, decorrente da rede de contatos de um dos agentes. 

Como resultado, essas relações atenderam anseios dos três agentes. A universidade 

conseguiu maior proximidade com o meio produtivo, maior realismo dos currículos dos 

cursos envolvidos, execução da sua função de pesquisa e extensão, recursos, inserção em uma 

rede de pesquisa em um segmento estratégico nacionalmente e criação de um curso. Por sua 

vez, as empresas envolvidas tiveram acesso a recursos humanos capacitados, melhoraram 

processo e produtos, e acesso a recursos financeiros, equipamentos e informações importantes 

de seu segmento de atuação. Por fim, o governo (ou seus agentes) puderam exercer sua função 

de “maestro” do sistema nacional/local de inovação e proporcionaram oportunidade de ganho 

de competitividade a pequenas empresas/criadores. 
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6.2 COMO OCORRE O PROCESSO DE COOPERAÇÃO DA UFS COM AS 

EMPRESAS E O GOVERNO? 

O ponto de partida da cooperação é desenvolvimento de pesquisas por docentes em 

suas áreas de interesse. A necessidade de recursos é constante durante a realização desses 

estudos, pois é preciso adquirir materiais de consumo; equipamentos, contratar pessoas e 

serviços, o que o leva a buscar apoio financeiro.  

Uma forma de angariar recursos é divulgando os resultados desse trabalho para atrair 

parceiros interessados em financiar esse estudo ou prospectar editais. Nesse sentido, o apoio 

pode ser dado por uma organização espontaneamente ou através da realização de uma 

proposta pelo pesquisador. 

Os agentes governamentais podem acionar a formação de uma parceria por meio de 

um estímulo (de um convênio, de uma bolsa para pesquisa, de apoio logístico, legislação). Se 

a iniciativa de buscar a parceria foi do docente, provavelmente será firmado um convênio, 

mas, é possível que seja criada uma demanda junto a um órgão financiador que culmine em 

um edital e seja assinado um termo de concessão. 

No caso das empresas ou das entidades de representação, o agente da universidade 

pode focar suas pesquisas no segmento de atuação do patrocinador, ou atuar com sua equipe 

no repasse e aprimoramento de processos e produtos.  

Outra forma de colaboração possível para os agentes da universidade é por meio da 

participação em órgãos colegiados, comissões e gestão de organizações de caráter público ou 

privado, mas que tem funções afins ao governo. Nesse caso, o professor representa a 

universidade contribuindo com sua experiência e conhecimentos. 

A formalização da cooperação pressupõe a análise e aprovação, pelo setor técnico e 

jurídico das partes envolvidas. Algumas vezes, as negociações demoram por conta de 

impedimentos legais da universidade e que não são aceitos pela outra parte.  

Além disso, na administração pública, há limitantes para o uso de recursos, como a 

obrigatoriedade de depósito na Conta Única, da realização de licitação, da proibição de 

contratação de terceirizados (para atividades contempladas nos cargos da instituição) pela 

UFS, etc., o que a leva a contratar a FAPESE para gerir uma parcela desse dinheiro.  

Na etapa de execução, alguns conflitos são percebidos. A avaliação dos benefícios 

advindos em relação ao investimento realizado (de dinheiro, de pessoas, instalações e 
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equipamentos) é a base de análise quanto à continuidade da cooperação. Os convênios podem 

ser renovados até o limite de cinco anos. Enquanto que os prazos dos editais acabam e nova 

seleção precisa ser realizada. Esse é o momento de novas negociações, de corrigir vícios que 

criaram empecilhos na parceria e, quem sabe, ampliar o escopo do projeto. 

A figura 13 resume as fases acima descritas num modelo genérico de cooperação 

UEG, no âmbito da UFS. 

Concorre a um 

financiamento por 

edital.

Busca parcerias.

Professor 

desenvolve projeto 

de pesquisa.

Recebe propostas de 

parcerias de outras  

organizações.

Licita material 

permanente e de 

consumo.

Formaliza convênio.

Negociam termos da 

parceria.

Projeto 

aprovado?

É necessário 

convênio?

Sim

Recebe material 

permanente e de 

consumo.

Gestão do recurso da 

UFS?

Encerra a parceria.

Repassa à FAPESE o 

recurso para a 

contratação e o  

pagamento de pessoal.

Necessidade de 

contratar pessoas?

Resultados satisfatórios 

para as partes?

Inicia atividades 

conforme o 

cronograma.

Negocia a 

continuidade da 

parceria.

Sim Não

Sim

Não

É possível continuar a 

cooperação?

Sim

Sim Não

Fim

Não

Não

Fim

Não

 

Figura 13: Processo de cooperação UEG na UFS 

Fonte: Elaboração Própria (2011) 
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6.3 COMO OS AGENTES, ACADÊMICOS, EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS, 

AVALIAM A RELAÇÃO DA UFS COM AS EMPRESAS E O GOVERNO? 

As avaliações dos agentes consideraram cinco aspectos na cooperação: a liderança, a 

comunicação, a transferência de conhecimento, os estilos de gestão e os resultados obtidos. 

Através deles, almejou-se identificar algumas dificuldades no processo de cooperação e 

verificar, ao fim, se a cooperação tem atingido sua finalidade. 

Liderança 

Em geral, foi atribuída, pelos agentes universitários, ao coordenador do projeto, pois 

nele recaem as responsabilidades na UFS quanto à gestão do convênio (acompanhamento do 

cronograma, ordenação de despesas, renovação e prestação de contas) e quanto à sua autoria 

intelectual. Mas, também, foi reconhecida a liderança exercida no âmbito de cada organização 

e a de uma entidade de intermediação. 

A percepção dos agentes empresariais acerca da liderança na cooperação foi 

diversificada. Foram apontados: a falta de liderança na universidade, o exercício da liderança 

em cada organização e o governo federal como fomentador da atividade empresarial. Nesse 

ponto, a cadeia de comando foi um aspecto recorrente das observações de um agente 

empresarial, pois, para ele essa era a causa da dificuldade de comunicação entre os agentes.  

Em parte dos casos, os agentes governamentais não reconheceram uma liderança. 

Porém, em outra parte, os entrevistados consideraram os agentes de intermediação lideranças 

por desempenharem um papel de agregar esforços para o atendimento das demandas dos 

produtores de bens e serviços. 

Comunicação 

Em relação a como tem ocorrido o processo de comunicação, os docentes envolvidos 

não têm encontrado dificuldades. A avaliação foi positiva, quando se considera a flexibilidade 

em propor mudanças no projeto e a compreensão da mensagem transmitida. Entretanto, 

alguns empecilhos tornaram o processo mais trabalhoso à medida que implicaram 

deslocamentos e não permitiram o contato pessoal com frequência.  

Por sua vez, os agentes governamentais consideram a comunicação boa, mas passível 

de melhorias, por algumas razões: em um caso, o perfil da entidade a distanciou dos agentes 

empresariais e da dispersão dos agentes empresariais. Por outro lado, a utilização de 

demonstrações práticas tem facilitado a assimilação dos conhecimentos repassados, o que tem 

contribuído para o funcionamento dos canais de transferência de tecnologia. 
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Para alguns agentes empresariais, a comunicação foi eficiente. Mas, para outros a 

comunicação carece de melhorias, pois se faz necessária clareza para saber a quem se reportar 

e para contatar os docentes (pois eles possuem uma rotina diferenciada), bem como 

uniformidade nas informações a serem repassadas.  

Canal de Transferência de Conhecimento 

Os agentes, de forma geral, avaliaram bem os canais de transferência de 

conhecimento, pois, eles têm cumprido a função deles. Percebeu-se, nos casos estudados, que 

houve preocupação em adaptar a forma de repasse de informação à finalidade, à situação e ao 

demandante: relatórios, exposições, dia de campo, consultoria externa.  

Estilo de Gestão 

A percepção dos entrevistados quanto os estilos de gestão destacou as dificuldades 

inerentes às regras da administração pública, “burocracia”. Porém, em dois casos, ela foi tida 

realmente como um problema, pois tornou a universidade menos eficiente na execução de 

suas atividades administrativas e foi incompatível com a dinamicidade requerida pelo 

mercado. 

Resultados 

Para os docentes, os objetivos almejados têm sido alcançados, principalmente no 

tocante às atividades de ensino, pesquisa e extensão, que são prioridades como: criar o curso, 

facilitar a entrada no mercado de trabalho, tornar o currículo mais coerente com a realidade e 

a transferência da tecnologia. 

Para os empresários, alguns alcançaram ou esperam alcançar os objetivos da 

cooperação. Uma parte do que eles buscam somente será alcançada no médio e longo prazo e 

denotam a preocupação com a preparação da mão de obra e de um grupo de pesquisas em sua 

área de atuação. As metas mais imediatistas, como mudanças incrementais no produto e no 

processo, já podem ser observadas e têm animado aqueles que anteriormente estavam 

desconfiados com o projeto. Mesmo, quando o objetivo principal não foi alcançado, há boas 

perspectivas quanto aos resultados do projeto, mesmo a conclusão sendo financiada por 

recursos próprios. 

Por fim, os agentes governamentais não puderam avaliar o alcance de seus objetivos, 

visto que, as cooperações são recentes e demandam tempo para se obter resultados 

consistentes. Porém eles são otimistas quanto à eficácia de suas ações no meio produtivo. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados mostraram que, nos casos estudados, não houve um padrão para o 

começo do processo de interação da UFS com o governo e com as empresas, que foi iniciado 

ora por uma empresa, ora uma entidade de representação, ora por um docente, ora por um 

agente de intermediação. Essa etapa envolveu a negociação (através de reuniões) com duas ou 

mais partes, tendo em vista o fator gerador da relação (edital ou iniciativa de um agente), 

muito embora o comprometimento seja estabelecido através de um convênio, um contrato, um 

termo de concessão ou de comprometimento. 

O grau de proteção nesses instrumentos está relacionado à confiança entre as partes 

(RING e VAN de VEM, 1992), ao ambiente competitivo da empresa e às leis que regem o 

direito público brasileiro. A confiança pôde ser notada ainda nos relacionamentos dos agentes 

governamentais com o mercado e com a universidade, o que foi considerado pelo entrevistado 

um facilitador na percepção de demandas e na concessão de auxílios. 

A execução das cooperações, na maioria dos casos, enfrentou atrasos ocasionados por 

dificuldades na liberação de recursos e na liberdade de sua utilização. Essa foi uma 

desvantagem das parcerias com o poder público apontada de forma recorrente pelos 

entrevistados, bem como o rito dos processos administrativos no poder público, 

pejorativamente chamado de burocracia, considerado demorado e complicado. 

A presença da burocracia não foi julgada adequada ao ambiente competitivo de 

empresas (notadamente das inovadoras e das que enfrentam concorrência acirrada); isso pode 

ser uma vantagem para aquelas que dispõem de recursos e de liberdade para a execução de 

projetos de P&D. Infelizmente, esses pontos negativos tendem a criar uma resistência de 

alguns agentes quanto à interação com a universidade, principalmente se a percepção de que 

as perdas e desgastes podem ser maiores que os benefícios. 

Entretanto, o horizonte é promissor, sobretudo porque as cooperações apresentaram 

resultados positivos, a UFS é uma instituição respeitada no estado, é um parceiro natural do 

governo e é uma alternativa barata para ter acesso a pessoal altamente qualificado. Além 

disso, foram criados na UFS, nos últimos anos, cursos ligados à área de tecnologia e com 

grande potencial de interação com o setor produtivo e estatal. Mas, ainda é pouco, pois o 

mercado e o governo precisam conhecer o portfólio de pesquisas que são desenvolvidas na 

universidade, o que não é uma tarefa fácil. Na UFS não é feito esse intermédio com seus 
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possíveis demandantes de pesquisas, o que poderia estimular a procura e propiciar o 

financiamento para projetos carentes de recursos.  

Obviamente, há um desafio a ser enfrentado, que implica a mudança de postura quanto 

ao relacionamento da universidade com o mercado e no também no desenvolvimento de 

pesquisas aplicadas. Medidas práticas podem ser tomadas como: a revisão de regulamentos 

internos quanto à propriedade intelectual, quanto à participação de docentes em projetos de 

cooperação e quanto ao retorno financeiro à instituição pela utilização de sua estrutura e 

equipamentos, criação de um setor que faça a intermediação entre os pesquisadores e o 

mercado e o governo, auxiliando, inclusive na abertura de spin offs universitários (essa tarefa 

não pode ficar relegada a instituições externas).  

Uma consequência do avanço desse processo de interação é o aumento do debate 

acerca da função da universidade, o que será saudável para evitar a “mercantilização” do 

conhecimento. É importante lembrar que a UFS é universidade federal custeada com recursos 

públicos e, como toda instituição pública, deve visar ao bem coletivo, não a interesses de 

particulares. Por outro lado, a UFS não pode se privar de aproveitar boas oportunidades de 

financiamento, de atualização de currículos e de preparação de seus alunos para o mercado de 

trabalho. 
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8 RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

A cooperação UEG propicia um amplo campo a ser explorado por pesquisas, 

notadamente as de caráter informal, pois é uma exceção à regra. A fim de se compreender 

melhor o tema, sugere-se: 

a) Como e por que ocorrem as cooperações informais. 

b) Comparar o processo de cooperação formal e informal. 

c) Realização de estudos tipo painel que acompanhem o processo de cooperação 

desde a sua formalização. 

d) Analisar as cooperações fomentadas pelo governo com objetivos relacionados à 

melhoria de qualidade de vida de populações carentes. 

e) Analisar cooperações que ocorrem no âmbito dos cursos pertencentes às áreas de 

Ciências Sociais e Aplicadas e às Ciências Humanas. 
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ANEXO 01 - Roteiro de Entrevista 

1. Qual/quais foram o (s) objetivo (s) para o estabelecimento da parceria? 

2. De qual agente foi a iniciativa? 

3. Como foi o processo de negociação? 

4. O processo de negociação foi longo? 

5. Qual/quais foram a (s) barreiras para o estabelecimento da cooperação? 

6. E os facilitadores? 

7. Qual a participação de cada agente no processo? 

8. Há alguma estrutura de intermediação entre as partes?  

9. Caso positivo, como funciona? 

10. Qual o conteúdo da cooperação? 

11. Como são coordenadas as ações? 

12. Qual foi o montante investido com insumos no projeto até o momento? 

13. Qual a quantidade de pessoas dedicadas ao projeto na organização? 

14. Como senhor (a) avalia a liderança nessa cooperação? 

15. Como o senhor avalia o processo de comunicação entre os agentes envolvidos na cooperação? 

16. Como o senhor (a) avalia o canal de transferência de tecnologia utilizado? 

17. Como o senhor (a) percebe as diferenças nos estilos de gestão das organizações envolvidas? 

18. Qual o objetivo da sua organização nessa cooperação? Ele foi ou está sendo alcançado? 

 

 


