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RESUMO
Apesar de o tema “relação governo, universidade e empresa para pesquisa
e desenvolvimento colaborativa” ter recebido relativa importância nas
últimas décadas, as alianças estratégicas envolvendo esses três atores para
a realização de pesquisa pré-competitiva têm sido pouco exploradas pela
literatura. Nesse cenário esta tese propõe um framework, fundamentado
em boas práticas, que sintetiza e formaliza a base de conceitos e
recomendações práticas para a interação colaborativa entre governo,
universidade e empresa nas atividades de pesquisa pré-competitiva. O
framework proposto foi construído a partir de uma revisão sistemática da
literatura em periódicos indexados na Scopus, Web of Science, e EBSCO,
e por meio de um estudo de caso no Southern Ontario Smart Computing
Innovation Platform - SOSCIP. Com sede em Ontário, o SOSCIP é único
consórcio de pesquisa e desenvolvimento do Canadá que utiliza a
computação avançada para impulsionar a inovação. Durante o estudo de
caso foram realizadas observações participante, análise documental, e
entrevistas em profundidade. Este estudo de caso foi subsidiado com
recursos disponibilizados pela CAPES. A versão final do framework foi
apresentada a especialistas no assunto, que verificaram a consistência das
práticas propostas. A partir das premissas deste estudo, constatou-se que
as ações promovidas pelo ecossistema de inovação estimulam a atividade
colaborativa entre universidade e indústria para pesquisa pré-competitiva.
As alianças para pesquisa colaborativa envolvendo universidade,
indústria e governo precisam ser gerenciadas por uma estrutura de
governança bem-definida. A execução de projetos colaborativos bemsucedidos é reflexo das práticas adotadas (i) no âmbito do projeto, pela
própria equipe do projeto, (ii) das ações promovidas pela aliança e das
(iii) ações desencadeadas pelos agentes do ecossistema de inovação.

Palavras-chave: consórcio de pesquisa; aliança estratégica; pesquisa précompetitiva; colaboração universidade-empresa-governo.

ABSTRACT
Although the theme "government, university and business relationship for
collaborative research and development" has received relative importance
in recent decades, strategic alliances involving these three actors for
precompetitive research have been little explored in the literature. In this
scenario, this thesis proposes a framework, based on good practices, that
synthesizes and formalizes the basis of concepts and practical
recommendations for the collaborative interaction between government,
university, and company in the pre-competitive research activities. The
proposed framework was constructed from a systematic review of the
literature in journals indexed in Scopus, Web of Science, and EBSCO,
and through a case study at the Southern Ontario Smart Computing
Innovation Platform - SOSCIP. Headquartered in Ontario, SOSCIP is
Canada's only research and development consortium that uses advanced
computing to drive innovation. During the case study participant
observations, documentary analysis, and in-depth interviews were carried
out. The final version of the framework was presented to experts in the
subject, who verified the consistency of the proposed practices. From the
premises of this study, it was verified that the actions promoted by the
innovation ecosystem stimulate the collaborative activity between
university and industry for pre-competitive research. Alliances for
collaborative research involving university, industry, and government
need to be managed by a well-defined governance structure. The
execution of successful collaborative projects is a reflection of the
practices adopted by the project team itself, (ii) the actions promoted by
the alliance and (iii) actions triggered by agents of the innovation
ecosystem.

Keywords: research consortium; strategic alliance; pre-competitive
research; university-business-government collaboration.
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1 INTRODUÇÃO
Para as empresas, a inovação é reconhecida como um fator de
competitividade. Porém, o investimento em pesquisa e desenvolvimento
envolve assumir riscos. E cada vez mais as empresas se veem forçadas a
realizar investimentos seguros, porém, com reduzida taxa de retorno,
deixando em segundo plano o investimento em inovações radicais. Este
cenário torna oportuna a aproximação entre universidade e empresa para
as atividades de pesquisa e desenvolvimento. Pois, de um lado estão
profissionais altamente qualificados e infraestrutura física, e de outro,
empresas, que são as maiores demandantes por tecnologia, com visão e
experiência de mercado.
Conforme será apresentado nesta tese (capítulo 2), existem
diferentes maneiras de interação entre universidade e empresa visando a
inovação. Essas formas de interação podem ser centradas em modelos
lineares, definidos em dois opostos – mercado e tecnologia, ou de forma
não linear, por meio da sobreposição das esferas institucionais.
Nos modelos lineares, a interação é baseada na transferência de
conhecimento entre aqueles que o produzem (pesquisa básica) e aqueles
que farão uso dele (aplicação do conhecimento). Os modelos lineares
dividem-se em Market Pull e Technology Push. No modelo Market Pull,
o mercado orienta o desenvolvimento das atividades científicas, sendo a
demanda a maior propulsora dos avanços tecnológicos. Enquanto que no
modelo Technology Push, o conhecimento é orientado a partir de
pesquisas básicas, oriundas de universidades, laboratórios e centros de
pesquisa e desenvolvimento, provocando necessidades no mercado
(MARTIN, 1994).
Porém, segundo Etzkowitz e Leydesdorff (2000), os modelos
lineares são insuficientes para induzir a transferência de conhecimento e
de tecnologia entre as partes envolvidas, o que não garante a utilização
dos resultados da pesquisa no curto e médio prazos.
Amparados nos modelos de pesquisa em tempo de guerra, em que
centros de pesquisa se reuniam através de fronteiras disciplinares, com
especialistas dedicados ao auxílio de várias tarefas, Etzkowitz e
Leydesdorff (2000) propuseram a formação de instituições em que as
atividades de pesquisa e desenvolvimento entre universidade e empresa
ocorressem de modo não linear. Nesse formato, são criadas
infraestruturas de conhecimento em termos de sobreposição de esferas
institucionais, cada uma assumindo o papel da outra, e com organizações
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híbridas emergentes em interfaces. Esses ambientes são encorajados pelo
governo, porém, não são controlados por ele.
Segundo Etzkowitz e Leydesdorff (2000), o objetivo dessas
instituições é realizar um ambiente inovador por meio de alianças
estratégicas, formadas por empresas, instituições universitárias (grupos
de pesquisa) e laboratórios do governo, visando o desenvolvimento
econômico baseado no conhecimento, operando em diferentes áreas e
com diferentes níveis de tecnologia.
Entre alguns exemplos dessas instituições, Etzkowitz e
Leydesdorff (2000) mencionam a Industry-University Cooperative
Research Centers (IUCRC), programa criado em 1973 para desenvolver
parcerias de longo termo entre universidades, empresas e governo, ativo
até os dias de hoje1. O programa é mantido pela Fundação Nacional de
Ciência Americana (National Science Foundation – NSF).
Somente em 2017, a NSF investiu aproximadamente 5.3 bilhões
de dólares2, distribuídos entre 11.732 iniciativas, que visam promover
pesquisa de interesse mútuo; contribuir para a infraestrutura básica de
pesquisa americana; aumentar a capacidade intelectual da força de
trabalho através da integração de pesquisa e educação; e facilitar a
transferência de tecnologia.
Outro exemplo de instituição que atua no modelo não linear é o
instituto alemão Fraunhofer, maior organização de pesquisa orientada da
Europa. Suas atividades de pesquisa são conduzidas por 72 institutos e
unidades de pesquisa, que operam com um orçamento anual de pesquisa
de 2,3 bilhões de euros3. Aproximadamente 70% da receita de pesquisa
contratada da Fraunhofer-Gesellschaft é derivada de contratos com a
indústria e de projetos de pesquisa financiados pelo setor público.
Também no contexto europeu, pode-se mencionar a EUREKA,
uma rede intergovernamental de financiamento público, fundada em
1985. A rede foi criada com o objetivo de aumentar a competitividade
europeia, promovendo o empreendedorismo orientado para a inovação,
entre pequenas e grandes indústrias, institutos de pesquisa e
universidades.

1

<www.nsf.gov/eng/iip/iucrc/about.jsp> Acesso em: 09 abr. 2018.
<www.research.gov/researchportal/appmanager/base/desktop?_nfpb=true&_eventName=viewQuickSe
archFormEvent_so_rsr>
3
<www.fraunhofer.de/en/about-fraunhofer/profile-structure/facts-andfigures.html>
2
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No contexto brasileiro, desde os anos 2000, o país avançou
bastante nas políticas de incentivo à aproximação entre universidade e
empresa. A prova disso foi a instituição da Lei de Inovação (Lei
10.973/2004) (BRASIL, 2004), que regulamenta a interação entre
universidades, empresas e centros de pesquisa, e a Lei do Bem
(11.196/2005) (BRASIL, 2005), que dá incentivos, via renúncia fiscal,
para empresas que realizam atividades de pesquisa e desenvolvimento na
fronteira tecnológica. Ambas legislações estimulam a interação entre
centros de pesquisa e empresas. No entanto, apesar de o número de
empresas que utilizam os benefícios da lei ter crescido exponencialmente
desde a sua implementação em 2006, o número de beneficiadas ainda é
muito baixo. Somente 0,7% das empresas com enquadramento tributário
utilizam o benefício (ZIMMER et al., 2016).
Outra iniciativa promovida pelo Governo Federal brasileiro
através do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações,
e do Ministério da Educação, foi a instituição da Empresa Brasileira de
Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII). O modelo instituído teve
como inspiração a Sociedade Fraunhofer da Alemanha. A Embrapii foi
concebida para induzir a cooperação entre instituições de pesquisa
científica e tecnológica e empresas industriais, explorando a sinergia entre
ambas e estimulando a transferência de conhecimentos e a busca de
soluções tecnológicas.
Porém, apesar dos incentivos que o Governo Federal tem atribuído
para a aproximação desses dois atores, a interação entre eles para
atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) ainda é
insuficiente para melhorar os índices de competitividade das empresas
brasileiras. Isso mostra a ineficiência do modelo instituído no país,
destinado a aproximar esses dois atores fundamentais em um ecossistema
de inovação eficiente.
Realmente, acompanhando a série histórica do Global Innovation
Index (GII) − estudo que ranqueia 141 países conforme a sua performance
em inovação, baseado em 79 indicadores −, é possível verificar que o
Brasil não se encontra em uma posição consolidada no ranking. Entre
2011 e 2017, o país saiu da 47º posição para ocupar a 69º posição.
Segundo Bagattolli e Dagnino (2014), o incremento dos recursos
públicos aparentemente não está desencadeando um aumento no
dinamismo tecnológico das empresas industriais brasileiras. Sobre esse
assunto, Gomes, Fornari e Pinho (2015) concluem que, no Brasil, os
financiamentos públicos à inovação foram fortalecidos ao longo dos anos,
mas esses esforços aparentemente não promovem a difusão da atividade
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inovativa, nem incitam as empresas à internalização de atividades de
pesquisa e desenvolvimento de alcance mundial. Segundo os autores, o
descompasso tecnológico entre o Brasil e os países da vanguarda
tecnológica tem sido ampliado. De acordo com Dewes, Dalmarco e
Padula (2015), no Brasil, as relações entre universidade, governo e
empresa ainda são, em sua maioria, informais e incipientes. Para Rocha
et al. (2012), embora as ações tenham produzido resultados relevantes em
alguns setores, a interação entre universidades e empresas ainda é pouco
utilizada no país.
A política de incentivos estabelecida no Brasil foi desenvolvida na
tentativa de replicar modelos de ecossistemas considerados benchmark
em inovação. No entanto, os modelos representam um sistema formado
por elementos inter-relacionados, com propriedades emergentes dentro
do contexto de um paradigma. Diferentes modelos podem ser
desenvolvidos a partir de um mesmo sistema. Ou seja, um modelo é
insuficiente para criar um sistema, pois existem diferenças entre os
elementos que irão compor este sistema, e as relações existentes entre
esses elementos e o paradigma no qual estão inseridos também não são as
mesmas.
A aproximação de dois atores que operam em sistemas
organizacionais distintos não será bem-sucedida somente pelo fato de
serem instituídos marcos legais (BAGATTOLLI, DAGNINO, 2014). A
gestão de atividades de pesquisa pré-competitivas é uma atividade
onerosa, pois o ambiente é cercado de incertezas (COOPER; EDGETT,
2008; ARAUJO JUNIOR, 2012). E, quando a atividade é cooperada entre
agentes distintos, o desafio se torna ainda maior, pois a gestão das
atividades de pesquisa precisa ir além das fronteiras da organização.
Aspectos relacionados com as atividades de gestão de projetos de
pesquisa colaborativos precisam ser evidenciados, de forma a auxiliarem
na promoção de políticas públicas para inovação que levem em
consideração não somente as características dos elementos que compõem
o sistema, mas também a sua forma de interação (CORSARO; CANTÙ;
TUNISINI, 2012).
Dessa forma, este é o tema abordado nesta tese: o desenvolvimento
de um framework fundamentado em boas práticas, para a colaboração
entre universidade e empresa em atividades de pesquisa e
desenvolvimento pré-competitivas. As próximas seções deste capítulo
ilustram a problemática de pesquisa, objetivos e justificativa.
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1.1 CONTEXTO E PROBLEMA DE PESQUISA
A literatura tem evidenciado que empresas que desenvolvem
atividades colaborativas com universidades apresentam taxas de
produtividade mais elevadas se comparadas às de empresas que não têm
tais ligações. Elas também estão em melhor situação em termos de quota
de mercado, qualidade de produtos (bens/serviços) e competitividade.
Isso ocorre porque a sinergia entre Universidade, Instituições de Ciência
e Tecnologia com as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento
empresarial contribui para a sustentabilidade das empresas. A cooperação
entre universidade e empresa gera inovação, aprendizado e benefícios
mútuos. Para as empresas, a colaboração com universidades expande a
sua gama de conhecimentos e pode apoiar o desenvolvimento de
inovações (MALAIRAJA; ZAWDIE, 2008; MUSCIO; NARDONE,
2012; KIM; KIM; YANG, 2012; CLOSS; FERREIRA, 2012; IQBAL et
al., 2013).
Dessa forma, a sociedade passou a cobrar das universidades a
colaboração para promover seu desenvolvimento econômico e social,
além do desenvolvimento de recursos humanos, reforçando a importância
da contribuição acadêmica para o sistema de inovação (CLOSS;
FERREIRA, 2012; RAPINI et al., 2009).
As universidades, por serem vistas como detentoras de
conhecimento, possuírem profissionais qualificados para as atividades de
pesquisa e desenvolvimento e formarem profissionais para a sociedade do
conhecimento, são vistas como motores propulsores da economia do
conhecimento (CHAKRABARTI; SANTORO, 2004).
Etzkowitz (2006) postula que, em uma sociedade baseada em
conhecimento, a interação entre universidade-indústria-governo é a chave
para melhorar as condições para a inovação. De acordo com Geuna e
Muscio (2009), a transferência de conhecimento entre universidade e
empresa tornou-se uma questão estratégica, pois está sendo considerada
como uma fonte de financiamento para a investigação universitária e um
instrumento de política para o desenvolvimento econômico.
O Governo brasileiro, desde meados da década de 1990, tem
promovido diferentes ações visando o desenvolvimento científico e
tecnológico do país. Entre essas ações pode-se mencionar a Lei de
Informática, em 1991 (BRASIL, 1991), seguida pela criação dos Fundos
Setoriais, no final dos anos 1990, a Lei de Inovação (BRASIL, 2004) e a
Lei do Bem (BRASIL, 2005) (BAGATTOLLI; DAGNINO, 2014).
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De acordo com Pacheco (2010), os incentivos à inovação no Brasil
foram aprimorados a partir do momento em que a agenda de ciência e
tecnologia incorporou, de forma mais clara, o tema inovação como uma
das prioridades da política pública.
Para Arruda, Velmulm e Hollanda (2006), as alterações na agenda
da política de ciência e tecnologia ocorridas no Brasil foram fruto da
tentativa de reproduzir, no país, as experiências internacionais de
estímulo à inovação, buscando elevar a produtividade e a capacidade
competitiva da indústria nacional. Segundo os autores, no Brasil, as
políticas públicas voltadas para a inovação tentam replicar os modelos
considerados bem-sucedidos. Assim, essas políticas foram desenvolvidas
segundo as boas práticas internacionais (ARRUDA; VELMULM;
HOLLANDA, 2006).
Pacheco (2010) questiona se o sistema de incentivos instituído no
país tem condições de alavancar os gastos em pesquisa e desenvolvimento
do setor privado, pois ele tem sido, até então, pouco eficaz em alterar de
maneira radical o quadro da inovação brasileira.
Decter (2009) analisou as mudanças históricas, a legislação e as
políticas no Reino Unido e Estados Unidos da América (EUA)
relacionadas à interação entre universidade e empresa, desde a década de
1960 a meados de 2000. Como conclusão, o autor verificou que o sucesso
da transferência de tecnologia nos EUA tem fontes contextuais e não pode
ser facilmente reproduzido no Reino Unido. O mesmo ocorreu com
Shapiro (2012), ao analisar a estrutura de incentivos para a transferência
de informação envolvendo universidade e indústria em dois países e em
duas regiões distintas. Em cada país, o autor verificou que existem
diferenças significativas entre e dentro dos países.
Este contexto ilustra que os ecossistemas de inovação não podem
ser replicados somente por meio de incentivos fiscais e legislações. A
criação de incentivos por meio de legislação não é suficiente para
promover uma cultura empreendedora. Na decisão de investir em
inovação, há outros fatores mais determinantes do que a existência de
incentivos governamentais (BAGATTOLLI; DAGNINO, 2014).
A partir deste contexto, levanta-se a seguinte questão de pesquisa:
Quais práticas podem ser balizadoras em um ambiente de
pesquisa pré-competitiva com múltiplos stakeholders – entre eles
empresas, universidades e governo?
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1.2 JUSTIFICATIVA
O interesse acadêmico na interação entre universidade e empresa
não é recente. Pelo menos, desde a década de 1970 o tema tem sido objeto
de estudo. Doniec e Scheller (2015) mencionam que uma das primeiras
obras acadêmicas a citar a cooperação entre instituições educacionais,
governamentais e empresas foi publicada em 1983. Porém, as publicações
sobre o assunto se tornaram mais recorrentes a partir da década de 1990,
principalmente após a publicação do artigo de Leydesdorff e Etzkowitz
(1996), que introduziu a teoria da Tríplice Hélice. A partir de então, os
holofotes foram direcionados para as três hélices – Universidade
(produção de novidade), Indústria (geração de riqueza) e Governo
(controle público).
Apesar de o tema não ser recente, pode-se verificar que o assunto
ainda é relevante. A partir de uma busca exploratória4 realizada nas bases
de dados Scopus, EBSCO e Web of Science, pode-se verificar a
relevância do tema tendo em vista a quantidade de artigos publicados
sobre o assunto em diferentes países e, principalmente, sob diferentes
enfoques. Dessa foram, esta busca teve como objetivo fazer uma
exploração sobre o que está sendo pesquisado sobre o tema e visualizar
possíveis gaps na literatura.
O tema colaboração universidade e empresa é recorrente na
literatura, porém, os assuntos tratados estão dispersos, distribuídos entre
os diferentes temas relacionados a este contexto. Na figura 1, estão
ilustradas as categorias nas quais os artigos que abordam as relações de
colaboração entre universidade e empresa podem ser enquadrados:
Categoria 1 − Estudos que analisam a relação universidade e
empresa tendo como objeto a universidade, tais como: importância da
universidade como fonte de oportunidades; perfil dos cientistas e estilo
de gestão; aspectos motivacionais dos pesquisadores; desafios para a
comercialização da investigação da universidade; equilíbrio entre PD&I
e ensino; patentes, dentre outros temas (SPEICH, 1991; HARMAN,
1999; VAN LOOY et al., 2004; BOARDMAN; PONOMARIOV, 2009;
YAAKUB et al., 2011; MATEI et al., 2012; SANTOS; DINIZ, 2013;
BOARDMAN; PONOMARIOV, 2014; FRANCO; HAASE, 2015).

4

Termos utilizados: “University + Industry + Collaboration + Innovation”
no título, resumo ou palavras-chave.
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Categoria 2 − Ações encabeçadas pelas universidades para
promover a interação com o setor empresarial, tais como: instituição de
escritórios de inovação; proposição de estágios em ambiente empresarial
com foco em atividades inovativas; promoção de atividades que
estimulem o intraempreendedorismo em sua comunidade acadêmica
(BURYKHINA, 2010; HUANG; ZHOU, 2011; CLOSS; FERREIRA,
2012).
Categoria 3 − Estudos que analisam a interação universidade e
empresa tendo como objeto de estudo as empresas. Nesta categoria são
tratados temas como: características das empresas que atuam em
colaboração; estratégia do negócio; drivers para interação com
universidade; motivação para interagir com a universidade; gestão do
relacionamento com universidades (MILLS; D’ACOSTA, 1986;
HAYES; FITZGERALD, 2009; COSH; HUGHES, 2010; TORRES et al.,
2011; SILVA et al., 2013; DALLAS et al., 2014; MERRITT, 2015;
EHRISMANN; PATEL, 2015; BELLUCCI; PENNACCHIO, 2016).
Categoria 4 − Estudos que evidenciem a relação entre universidade
e empresa. Nesta categoria são analisados: obstáculos para a interação;
canais de interação; aspectos facilitadores; benefícios para as partes;
modelos de interação; cases de projetos conjuntos; difusão e aquisição de
conhecimento; indicadores e métricas (KRASNOW, 1971; HARTSON;
HIX; KRALY, 1990; LANGFORD; LANGFORD; BURCH, 1997;
JARON; KATONA, 1994; CAIRNS et al., 2000; KIRK; POLLARD,
2002; HANBERGER; SCHILD, 2004; FIELKE, 2007; RYAN; WAFER;
FITZGERALD, 2008; BOARDMAN, 2009; HONG; OLANDER, 2010;
GERTNER; ROBERTS; CHARLES, 2011; FUENTES; DUTRÉNIT,
2012; BOZEMAN; BOARDMAN, 2013; GARCIA et al., 2014;
SARPONG et al., 2015; CHAU; GILMAN; SERBANICA, 2016).
Categoria 5 − Artigos que descrevem ações ou cenários
diretamente relacionados à promoção da interação universidade e
empresa sob a perspectiva da empresa, tais como a gestão de redes e
projetos colaborativos (WHITEHURST; SIEDLOK; RACE, 2008;
BERGENHOLTZ; BJERREGAARD, 2014).
Categoria 6 − Estudos que analisam contextos ou impactos das
instituições intermediárias, incubadoras, parques científicos e
tecnológicos, alianças estratégicas e consórcios, spin-offs, joint venture
(VEDOVELLO, 1997; ETZKOWITZ, 2006; MALAIRAJA; ZAWDIE,
2008; TERRA et al., 2013; HAO; YUNLONG, 2014).
Categoria 7 − Importância e papel do Governo como promotor da
interação colaborativa entre universidade e empresa; políticas para
promoção da interação entre atores do Sistema de Inovação (BLOCH;
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KRUYTBOSCH, 1986; INZELT, 2004; MOWERY, 2005; CAI, 2015;
SÁ; KRETZ, 2016).
Categoria 8 − Contexto Sistema de Inovação (SI), comparação
entre SIs, cases envolvendo Universidade-Empresa-Governo;
indicadores para estudos de SIs (FUSFELD; HAKLISCH, 1983; HICKS,
1993; ETZKOWITZ, 1998; SCHMOCH, 1999; LEYDESDORFF;
MEYER, 2006; COENEN, 2007; RANGA; MIEDEMA; JORNA, 2008;
SUGANDHAVANIJA et al., 2011; SHAPIRO, 2012; YE; YU;
LEYDESDORFF, 2013; IVANOVA; LEYDESDORFF, 2014).
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Figura 1 – Objeto de análise dos artigos indexados nas plataformas Scopus, Web of Science e EBSCO

Fonte: A autora (2018).
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Como resultado desta busca exploratória sobre o tema
“colaboração universidade e empresa para atividades inovativas”, foram
identificados poucos estudos que descrevem boas práticas visando a
colaboração entre universidade, empresa e governo em alianças
estratégicas para atividades de pesquisa pré-competitivas (Categoria 6 –
figura 1).
Tendo em vista a relevância dessa forma de colaboração para o
desenvolvimento econômico (OCDE, 2016; TROTT, 2012) e o reduzido
número de estudos que abordam esta temática (DOSSA; SEGATTO,
2010; PLEWA et al., 2013), optou-se por explorar este gap teórico. Para
isso, foi realizada uma revisão sistemática da literatura, a fim de verificar
se a carência de estudos que abordam as boas práticas para a colaboração
entre universidade, empresa e governo para a realização de pesquisas précompetitivas é evidente. Os procedimentos utilizados nessa revisão
sistemática estão descritos na seção 3.1.
A figura 2 ilustra a série histórica dos artigos que resultaram da
revisão sistemática.
Figura 2 – Número de artigos publicados em periódicos indexados na Scopus,
Web of Science e EBSCO

Fonte: A autora (2018).
Conforme se pode observar, entre 1986 e 2017 foram publicados
43 artigos, uma média inferior a dois artigos por ano. Praticamente 70%
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dos artigos foram publicados depois de 2001, período em que o conceito
da Hélice Tríplice se tornou reconhecido internacionalmente.
Conforme evidenciado na figura 2, os resultados desse
levantamento apontam que:
a) a literatura que aborda este tipo de parceria retrata contextos
específicos sob o ponto de vista de um único ecossistema, o
que dificulta a diferenciação entre o que é uma prática
específica para o ambiente que está sendo analisado, e o que
é realmente uma prática fundamental para o sucesso da
colaboração;
b) vale ressaltar a singularidade dos estudos de casos: apesar de
serem bem delimitados, seu objeto de estudo é tratado como
único, o que dificulta as generalizações dos resultados obtidos
(YIN, 2001);
c) é necessário considerar as diferenças entre países e entre
regiões de um mesmo país, tendo em vista que cada país e
cada região são dotadas de estruturas distintas para o
compartilhamento de conhecimento, envolvendo diferentes
agentes do ecossistema de inovação (DECTER, 2009;
SHAPIRO, 2012);
d) há a necessidade de estudos empíricos sobre a gestão de
programas de pesquisa pré-competitiva com múltiplos
stakeholders (ADLER; ELMQUIST; NORRGREN, 2009).
Como visto, todos os 43 artigos que resultaram da revisão
sistemática abordam práticas adotadas em alianças estratégicas entre
universidade, empresa e governo visando a realização de pesquisas précompetitivas. No entanto, 60% desses estudos abordam questões
relacionadas a contextos específicos, caracterizando-se como estudos de
casos únicos (EZEH et al., 2010; MAŁACHOWSKI; ZAIKIN, 2011;
PRATT; HYDER, 2017; SCHÖNENBERG et al., 2017). Vale ressaltar a
singularidade dos estudos de casos: apesar de serem bem delimitados, seu
objeto de estudo é tratado como único, o que dificulta a generalização dos
resultados obtidos (YIN, 2001).
Os estudos de casos múltiplos representam 35% dos artigos
obtidos na revisão sistemática, porém, apenas 1/3 deles consideraram
diferentes contextos, com estudos multi-países (ALDRICH; SASAKI,
1995). É necessário considerar as diferenças entre países e entre regiões
de um mesmo país, tendo em vista que cada país, e cada região, possui
estruturas distintas para o compartilhamento de conhecimento
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envolvendo diferentes agentes do ecossistema de inovação (DECTER,
2009; SHAPIRO, 2012).
No que se refere aos artigos de revisão, foram localizados somente
dois estudos indexados que se enquadravam nessa categoria. No entanto,
estes foram publicados antes de 2002, o que evidencia a necessidade de
se atualizar esta revisão.
Com base nas questões e nos conhecimentos aqui apresentados,
este trabalho se justifica ao propor um framework para orientar e apoiar o
processo de interação entre universidade e empresa na realização de
atividades de pesquisa e desenvolvimento pré-competitivas. O
desenvolvimento de um framework para atuação nesse contexto é
relevante para o avanço da ciência, assim como para os desenvolvedores
de políticas públicas, tendo em vista a necessidade de se conhecer as
características e os contextos de interação de cada um dos envolvidos.
1.3 IMPORTÂNCIA, ORIGINALIDADE E INEDITISMO
De acordo com Silverman (2000), a originalidade de um projeto de
pesquisa pode ser caracterizada pelo uso de ferramentas, técnicas e
procedimentos, ou pela exploração de algo ainda desconhecido, ou por
meio de novos dados e novas formas de análise, ou pela originalidade dos
resultados.
A originalidade desta tese está em unificar diferentes dados para a
composição de um framework fundamentado em boas práticas, para a
orientação na gestão de projetos de pesquisa pré-competitivas
colaborativas envolvendo múltiplos stakeholders – como é o caso de
universidades, empresas e governo. A literatura que aborda este tipo de
parceria retrata contextos específicos sob o ponto de vista de um único
ecossistema, o que dificulta a diferenciação entre o que é uma prática
específica para o ambiente que está sendo analisado e o que realmente é
uma prática fundamental para o sucesso da colaboração. O framework
proposto resultou de um estudo em que foram consideradas as práticas
em comum, independente de contextos onde estão inseridas. O estudo se
propôs a comparar e analisar diferenças e prospectar a eficiência das
relações colaborativas em pesquisas pré-competitivas, com múltiplos
stakeholders.
Outra originalidade elucidada no framework proposto está no
diagnóstico das práticas para a efetiva conclusão dos projetos. O estudo
das práticas adotadas durante a execução dos projetos visando o
desenvolvimento de novos produtos foi utilizado como pressuposto desta
pesquisa.
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Existem muitos estudos que abordam as práticas adotadas para o
desenvolvimento de novos produtos. No entanto, não foram encontrados
estudos empíricos que relacionem a adoção dessas práticas com o sucesso
do projeto colaborativo entre universidade e empresa. Dessa forma, o
framework proposto foi estruturado em dois níveis:
a) práticas para a gestão dos projetos colaborativos de pesquisa
pré-competitiva com múltiplos stakeholders, dentre eles,
universidade, empresa e governo; e
b) práticas utilizadas na execução dos projetos colaborativos que
favoreçam o desenvolvimento de novos produtos.
Este estudo tem importância e visa avançar o conhecimento nesta
área, pois vem ao encontro dos gaps identificados na literatura. E, para
isso, destaca-se o trabalho realizado por Adler, Elmquist e Norrgren
(2009), os quais estudaram programas de pesquisas pré-competitivas,
com múltlipos stakeholders, instituídos na Suécia. Os autores
evidenciaram a necessidade de estudos empíricos sobre a gestão desses
tipos de projetos, o que é apontado como necessário para a contribuição
e a formação de modelos e práticas para a gestão de pesquisa.
A revisão sistemática da literatura, realizada em periódicos
indexados na Scopus, Web of Science e EBSCO, evidencia a carência de
estudos empíricos que retratem as práticas adotadas para superar esses
desafios – seja em níveis operacionais, estratégicos ou táticos –
relacionados à gestão dos programas de pesquisa pré-competitivos
colaborativos envolvendo universidade, empresa e governo. Dessa forma,
esta tese trata da colaboração entre esses atores para a cocriação de
conhecimento por meio de pesquisas pré-competitivas colaborativas, e o
conhecimento como o resultado dessa interação.
O maior desafio para a colaboração entre universidade e empresa
reside na cocriação de conhecimento, em que o tipo de conhecimento
dominante é tácito, complexo e específico do contexto (HONG;
OLANDER, 2010). Em projetos de pesquisa pré-competitivas, a
exploração do novo exige o compartilhamento de conhecimento e a
externalização do conhecimento tácito para explícito. Dessa forma, o
framework proposto, ao elucidar as boas práticas para a colaboração entre
universidade e empresa em atividades de pesquisa pré-competitivas,
também contribui para o avanço da ciência na área de cocriação de
conhecimento por meio da interação universidade e empresa.
Araujo Junior (2012) aponta para a ausência de contribuições
empíricas direcionadas para o gerenciamento de projetos de
desenvolvimento baseados em parcerias de alta tecnologia e incerteza.
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Segundo o autor, esta carência fica ainda maior se estiverem sendo
pesquisadas novas tecnologias, em estágios pré-competitivos.
1.4 OBJETIVOS
A partir do problema de pesquisa e da questão proposta,
apresenta-se os objetivos geral e específicos.

1.4.1 Objetivo geral
Esta tese tem como objetivo geral propor um framework que
sintetize e formalize a base de conceitos, princípios e recomendações
práticas para a interação colaborativa entre governo, universidade e
empresa nas atividades de pesquisa pré-competitiva.
1.4.2 Objetivos específicos
a) Compreender a relação do ecossistema de inovação para a
construção e manutenção de práticas colaborativas entre
universidade e empresa em atividades de pesquisa précompetitivas.
b) Identificar os atributos facilitadores para a manutenção da
relação universidade e empresa para atividades colaborativas
de pesquisa pré-competitivas.
c) Verificar boas práticas para a efetiva conclusão dos projetos
de pesquisa pré-competitiva colaborativos entre universidade,
empresa e governo.
d) Verificar a aplicação do framework proposto com
especialistas que atuam em consórcios de pesquisa précompetitiva com múltiplos stakeholders.
1.4 ADERÊNCIA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do
Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGEGCUFSC) é interdisciplinar e, desde a sua gênese, estuda o conhecimento
como produto ou processo, resultante de interações sociais e tecnológicas
entre agentes humanos e tecnológicos. As pesquisas conduzidas pelo seu
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corpo docente e discente estão concentradas em três macro áreas:
engenharia, gestão e mídia do conhecimento.
Esta tese incorpora este campo do saber, uma vez que visa
evidenciar como gerar conhecimento e competências em pesquisa e
desenvolvimento a partir da interação entre universidade e empresa.
Outros agentes do sistema de inovação já foram objeto de estudo
por egressos do PPGEGC-UFSC. No quadro 1 constam teses defendidas
por discentes do programa, que utilizaram como contexto de pesquisa os
sistemas de inovação.
Quadro 1 – Relação de teses defendidas no PPGEGC-UFSC no contexto dos
Sistemas de Inovação

Autor
MACHADO,
Andreia de
Bem
SARTORI,
Viviane
SCHMITZ,
Ademar

MARQUES,
Jamile Sabatini

DAL TOÉ,
Rosane Aléssio
SILVA,
Deborah
Bernett Leal da
MANHÃES,
Maurício
Cordeiro
JULIANI,
Douglas
Paulesky

Título
Habitat de inovação: construção do
conhecimento em incubadoras

Ano
2018

InHab-Read – IHR Metodologia de
Leitura de Entorno para Habitats de
Inovação
A inovação e o empreendedorismo na
universidade: um framework conceitual
sistêmico para promover desenvolvimento
socioeconômico regional e
sustentabilidade institucional
Reforming technology company incentive
programs for achieving knowledge-based
economic development: a Brazil-Australia
comparative study
Análise de fatores críticos à implantação
de parques científicos: um estudo de caso
Indicadores para avaliação da influência
dos ambientes de empreendedorismo
inovador na geração de capital social
Innovativeness and prejudice: designing a
landscape of diversity for knowledge
creation
Framework da cultura organizacional nas
universidades para a inovação social

2017

2017

2016

2015
2015

2015

2015

45

Autor
FIATES, José
Eduardo
Azevedo
AMARAL,
Roberto
Rogério do
KINCELER,
Lúcia Morais
CADORI,
Aluizia
Aparecida

CONCEIÇÃO,
Zely da

MALDONAD
O, Mauricio
Uriona
LABIAK
JUNIOR,
Silvestre
TOSTA, Kelly
Cristina Benetti
Tonani
SARTORI,
Rejane
GUBIANI,
Juçara Saletei
RIBEIRO
JUNIOR,
Divino Ignácio

Título
Influência dos ecossistemas de
empreendedorismo inovador na indústria
de venture capital: estratégias de apoio às
empresas inovadoras
A arquitetura da liderança nos parques
científicos e tecnológicos da Catalunha:
uma abordagem estratégica
Um framework baseado em ontologia de
apoio à gestão estratégica da inovação em
organizações de P&D+I
A gestão do conhecimento aplicada ao
processo de transferência de resultados de
pesquisa de Instituições Federais de
Ciência e Tecnologia para o setor
produtivo: processo mediado pelo núcleo
de inovação tecnológica
Um framework para a transferência de
tecnologia na interação universidadeempresa considerando os aspectos da
gestão do conhecimento
Dinâmica de sistemas setoriais de
inovação: um modelo de simulação
aplicado no setor brasileiro de software
Método de análise dos fluxos de
conhecimento em sistemas regionais de
inovação
A universidade como catalisadora da
inovação tecnológica baseada em
conhecimento
Governança em agentes de fomento dos
sistemas regionais de CT&I
Modelo para diagnosticar a influência do
capital intelectual no potencial de
inovação das universidades
Modelo de sistema baseado em
conhecimento para apoiar processos de
tomada de decisão em ciência e tecnologia

Ano
2014

2014

2013

2013

2013

2012

2012

2012

2011
2011

2010
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Autor
DALL'AGNOL
L, Roberto
Mauro

Título
A gestão da inovação nas universidades: o
capital social e a institucionalização de
unidades de inovação no ambiente
acadêmico
Fonte: A autora (2018).

Ano
2010

A figura 3 ilustra um sistema de inovação conforme descrito por
Kuhlmann (2001). Esta referência está sendo utilizada para representar
quais agentes foram objeto de análise nas teses defendidas no PPGEGCUFSC. A figura apenas ilustra os agentes do sistema de inovação e não a
relação entre eles. O destaque cinza (mais escuro) representa as áreas que
foram utilizadas como contextos de estudo nas teses defendidas no
PPGEGC-UFSC.
Figura 3 – Sistemas de inovação e objetos de análise

Fonte: Adaptado de Kuhlmann (2001).
Os resultados obtidos nesta tese servirão de recomendações para
futuros estudos nas áreas de mídia, engenharia e gestão do conhecimento.
O framework foi desenvolvido a partir da estruturação do conhecimento
por meio de coleta e sistematização de informações relevantes. O
estabelecimento de uma hierarquia de dados e funções teve o objetivo de
promover a produção de conhecimentos relevantes para a efetiva
interação entre universidade e empresa para as atividades de pesquisa e
desenvolvimento pré-competitivas. Essa perspectiva requer a aplicação
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dos conhecimentos sobre Gestão do Conhecimento aos processos de
mediação, coleta, organização, aplicação e criação conhecimento.
A pesquisadora desta tese é integrante do Núcleo de Estudos em
Inteligência, Gestão e Tecnologias para Inovação (IGTI) da UFSC. O
núcleo de pesquisa é voltado ao estudo da inovação e da tecnologia da
informação aplicadas à gestão de negócios. O grupo de estudos é formado
por aproximadamente 30 integrantes, composto por uma equipe
multidisciplinar de pesquisadores, dentre eles mestrandos, doutorandos e
bolsistas de iniciação científica. Por meio de projetos de PD&I, o IGTI
busca criar modelos de competência e construir uma base de
conhecimentos na sua área de atuação, visando a obtenção de vantagens
competitivas para as organizações.
A disponibilização de metodologias e modelos de soluções para
busca de informações competitivas na web, metodologia para formação
de redes empresariais de inovação para micro, pequenas e médias
empresas, redes de informação e transferência de tecnologia, dentre
outros modelos e metodologias, são alguns exemplos de trabalhos
desenvolvidos pelo grupo de estudos.
O framework proposto por esta tese contribuirá para a construção
e consolidação deste campo do saber, pois busca compreender como gerar
conhecimento e competências em pesquisa e desenvolvimento a partir da
interação entre os atores do sistema de inovação – governo, universidades
e empresas – para a realização de pesquisas pré-competitivas
colaborativa. A figura 4 ilustra a Gestão do Front End de inovação,
referência utilizada pelo grupo de pesquisa IGTI, do qual esta
pesquisadora faz parte e contexto de pesquisa para esta tese.
Figura 4 – Gestão do Front End da Inovação – Modelo IGTI

Fonte: IGTI (2018).
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A pesquisadora analisou os conceitos e contextos do Sistema
Nacional de Inovação, das Redes de Aprendizagem e das Alianças
Estratégicas, para identificar o problema de pesquisa e o gap empírico
para a proposição do framework apresentado nesta tese. Na próxima seção
apresenta-se a delimitação e o escopo desta pesquisa.
1.5 DELIMITAÇÃO E ESCOPO DE PESQUISA
O framework proposto tem como intuito reduzir o gap empírico
sobre a gestão de projetos de pesquisas pré-competitivas com múltlipos
stakeholders – incluindo universidades, empresas e governo no contexto
de alianças estratégicas. Jabareen (2009) define framework como um
produto de um processo qualitativo de teorização, uma rede, ou “um
plano”, de conceitos interligados que juntos fornecem uma compreensão
abrangente de um fenômeno ou fenômenos.
Conforme será apresentado na Revisão de Literatura (capítulo 2),
existem diferentes formas de interação entre os agentes de um sistema de
inovação visando a transferência e cocriação de conhecimento. O estudo
dos Sistemas Nacionais de Inovação (SNI) serviu como ambiente de
análise e continuará sendo o ambiente para aplicação do framework.
Como a construção do framework se deu a partir do estudo das práticas
adotadas por tais agentes, constatou-se a necessidade de delimitar o
escopo de pesquisa para uma das formas de interação. Sendo assim,
restringiu-se o estudo das práticas adotadas em consórcios de pesquisas
pré-competitivas às associações de pesquisa que possuíssem pelo menos
três stakeholders: uma universidade, uma empresa e o governo (federal,
estadual ou municipal). Um consórcio é uma cooperativa ou associação
formada por instituições do mesmo segmento ou não, que possui como
propósito manter a liderança ou adquiri-la em determinados segmentos
(KUMAR; SUNDER, 1995).
Utilizou-se este critério para delimitar o escopo de pesquisa tendo
em vista que o governo, de diferentes países (OCDE, 2016; TROTT,
2012), tem estimulado atividades de pesquisa, via financiamento, a áreas
consideradas estratégicas para promover o desenvolvimento econômico e
o ganho de competitividade. Este financiamento é direcionado para
atividades cooperadas entre universidades e empresas, pois a cocriação
de conhecimento favorece a criação de novas informações e
conhecimentos, que podem ser utilizados em benefício de ambas as
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partes, estimulando o potencial de inovação e desenvolvimento futuros
(HONG; OLANDER, 2010).
Para a compreensão de cocriação e compartilhamento de
conhecimento foram utilizados, como referencial teórico, os estudos
desenvolvidos por Nonaka e Takeuchi (1997) e Polanyi (1983). Segundo
os autores, o conhecimento é tácito, pessoal e específico ao contexto, é de
difícil formulação e comunicação, e está além do que conseguimos dizer.
Pode ser caracterizado como o saber técnico relacionado às atividades de
execução de uma ação.
Assim, a construção do framework foi fundamentada no estudo das
práticas identificadas:
a) nos sistemas de inovação que favorecem a aproximação dos
stakeholders para a colaboração em atividades de pesquisas
pré-competitivas;
b) na gestão do consórcio de pesquisa que promove a
manutenção do consórcio; e
c) na gestão do projeto de pesquisa, por meio da análise das
práticas que colaboram para o sucesso do projeto.
Para isso, entende-se como prática5 o conjunto das técnicas,
processos, procedimentos e atividades identificados, utilizados,
comprovados e reconhecidos por diversas organizações, em determinada
área do saber, como sendo os melhores quanto ao mérito, eficácia e
sucesso alcançados pela sua aplicação na realização de uma tarefa.
Como pesquisa pré-competitiva, considerou-se projetos que
possuam alto grau de incerteza no escopo e/ou no objeto que está sendo
desenvolvido, assim como as estratégias e formas de atingir os objetivos
propostos; e a complexidade dos riscos associados nessas incertezas,
sendo estas em maior número do que as certezas (ARAUJO JUNIOR,
2015).
1.6 MOTIVAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA
O tema “interação Universidade e Empresa” é de interesse pessoal
da pesquisadora e foi estimulado em seu primeiro projeto de iniciação
científica com fomento do CNPq, durante sua graduação, em 2004.
Porém, em 2013 a pesquisadora passou a vivenciar os desafios
5

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Básico da
Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988, p. 214.
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relacionados à promoção da interação entre universidade e empresa para
atividades de inovação. Nesse ano, a pesquisadora ingressou na
Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), por meio de uma bolsa de
Desenvolvimento Tecnológico e Industrial oferecida pelo Conselho
Nacional de Pesquisa (CNPq). Em 2014, a pesquisadora finalizou o
mestrado, sendo o tema de dissertação as relações de confiança na
interação universidade e empresa. Nesse mesmo ano, a pesquisadora
ingressou no doutorado e passou a aprofundar estas questões, e definiu,
dessa forma, o tema e problema de pesquisa.
Esta tese é o resultado de duas etapas de pesquisa: a primeira, com
característica exploratória, e a segunda, descritiva. A pesquisa
exploratória é utilizada para realizar um estudo preliminar sobre o
fenômeno que está sendo investigado (GIL, 1999). A fase exploratória
proporcionou à pesquisadora maior familiaridade com o tema de
pesquisa. Durante essa etapa, foram realizadas pesquisas bibliográficas
de forma não estruturada e entrevistas informais, com atores do
ecossistema catarinense de inovação.
A etapa exploratória ocorreu entre 2013 e 2016, período em que
atuou na MEI. Parte do conhecimento adquirido durante a fase
exploratória foi publicada em artigos, conforme descrito no apêndice K.
Com a conclusão dessa etapa, foram definidos os objetivos de pesquisa e
o enquadramento epistemológico para a resposta desses objetivos,
conforme apresentado no quadro 2.
Os procedimentos metodológicos desta tese estão fundamentados
no positivismo. A aspiração dos positivistas é atingir um grau de
generalização nos resultados das pesquisas sociais (TRIVIÑOS, 2009).
Nesse sentido, a pesquisadora buscou a neutralidade na ciência. Os fatos
são analisados sob uma perspectiva desinteressada, em que o papel da
pesquisadora é exprimir a realidade a partir dos eventos, sem julgá-los.
Quadro 2 – Caracterização metodológica da pesquisa

Classificação
Base epistemológica
Natureza
Objetivo da pesquisa
Abordagem do problema
Procedimentos

Característica
Positivista
Básica
Descritiva
Qualitativa
Pesquisa bibliográfica - Revisão
Sistemática
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Classificação

Característica
Estudo de caso (observação participante,
entrevista em profundidade, análise
documental)
Validação com especialistas
Fonte: A autora (2018).

Como a finalidade desta tese é gerar conhecimento para ser
utilizado em pesquisas aplicadas ou tecnológicas, esta pesquisa se
caracteriza como básica. Seus dados foram obtidos através de pesquisa
empírica, por meio de experiência e vivência da pesquisadora com o
objeto de estudo.
Quanto aos objetivos, a pesquisa é caracterizada como descritiva,
pois pretende-se apresentar as características em comum dos consórcios
de pesquisa pré-competitivas. Para isso, foram utilizados diferentes
métodos de pesquisa, entre eles, a Revisão de Literatura por meio de
Revisão Sistemática, e o Estudo de Caso – envolvendo observação
participante, entrevistas em profundidade e análise documental.
A Revisão Sistemática proporcionou à pesquisadora a
identificação de modelos, frameworks e práticas utilizadas nos consórcios
de pesquisa pré-competitiva envolvendo múltiplos stakeholders.
No Estudo de Caso, segunda etapa do processo de pesquisa, a
pesquisadora coletou dados presencialmente durante cinco meses sobre o
ecossistema de inovação de Ontário, no Canadá, e de um consórcio de
pesquisa pré-competitiva intitulado Sourthen Ontário Smart Computing
Innovation (SOSCIP). Os dados foram coletados por meio de observação
participante, entrevistas em profundidade e análise documental. Os
resultados dessa etapa permitiram o diagnóstico de questões práticas
relacionadas ao tema de pesquisa, que reforçaram, refutaram ou
agregaram conhecimento à teoria.
Os resultados obtidos com a Revisão Sistemática e com a Estudo
de Caso subsidiaram a construção do framework proposto nesta tese. A
sua construção se deu por meio de análise de conteúdo, de isolamento de
elementos importantes específicos e a descoberta de relações entre esses
elementos. Para isso, foram utilizadas técnicas de análise de conteúdo
(BARDIN, 2009) e mapa cognitivo (FERRETTI, 2016). O framework
conceitual foi verificado por especialistas com o intuito de reduzir o viéis
da pesquisadora e do estudo de caso realizado.
A figura 5 ilustra os procedimentos utilizados para a proposição
desta tese e a construção do framework.
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Figura 5 – Fases da pesquisa

Fonte: A autora (2018).
Os procedimentos metodológicos adotados na etapa descritiva
estão detalhados no capítulo 3, tendo em vista que o framework proposto
nesta tese resultou dessa etapa. Na próxima seção é apresentada a
estrutura do trabalho.
1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO
Além desta introdução, esta proposta possui outros seis capítulos.
A revisão de literatura, capítulo 2, aborda conceitos relacionados ao
Sistema Nacional de Inovação e ao ambiente de interação entre
Universidade e Empresa. As seções do capítulo abordam questões
relacionadas a formas de interação entre estes dois agentes: benefícios e
desafios. Na sequência, é apresentada a definição de consórcio, com seus
respectivos drivers de sucesso.
O terceiro capítulo detalha todos os procedimentos metodológicos
utilizados para a construção do framework proposto nesta tese. Nos
apêndices constam todos os instrumentos de coleta de dados utilizados no
estudo, assim como a Carta de Aprovação dos procedimentos
metodológicos (Anexo A) concedida pelo Comitê de Ética da
Universidade de Toronto (UofT), instituição em que a pesquisadora
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realizou período de estágio doutoral. O quarto capítulo apresenta as boas
práticas identificadas por meio de revisão sistemática em periódicos
indexado em três bases de dados.
O quinto capítulo apresenta os resultados obtidos no Estudo de
Caso realizado no Southern Ontario Smart Computing Innovation
Platform (SOSCIP), com o objetivo de identificar as boas práticas
adotadas pelo consórcio e os fatores críticos de sucesso para a efetiva
conclusão dos projetos colaborativos. No capítulo 6 está detalhado o
framework proposto nesta tese, e o capítulo 7 faz as considerações finais,
com respectivas recomendações para estudos futuros.
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2 BASE TEÓRICO-CONCEITUAL
Neste capítulo são apresentados os principais conceitos utilizados
pela autora para servirem de insumo à elaboração do framework
fundamentado em boas práticas para a gestão de consórcios de pesquisa
pré-competitiva com múltiplos stakeholders – dentre eles, universidade,
empresa e governo. Além disso, tem como objetivo inserir o leitor no
contexto em que este framework se aplica e de onde ele se originou.
A abertura do capítulo aborda os conceitos relacionados à inovação
sob o ponto de vista econômico e a importância do Sistema Nacional de
Inovação (SNI) para o fortalecimento de inovações de cunho
transformacional/radical. Em seguida, são apresentados os papéis da
universidade e da empresa quando o assunto é interação para inovação,
com seus respectivos benefícios e formas de interação, assim como o
papel do Estado na promoção do Sistema de Inovação. Estas seções
contextualizam o ambiente que motivou a proposição desta tese. Trata-se
do mesmo ambiente que o framework proposto tem o intuito de fortalecer.
Conforme descrito na seção 1.5, o objeto de estudo desta tese são
os consórcios de pesquisa pré-competitiva com múltplicos stakeholders,
dentre eles, universidade, empresa e governo. Este tipo de consórcio está
inserido no sistema de inovação e, por se tratar do objeto de análise desta
tese, abordou-se este tema em seção específica (subseção 2.2.1), em que
são apresentados seus conceitos, benefícios, formatos e desafios.
Para a proposição do framework foram utilizadas quatro unidades
de análise:
1. drivers de sucesso para o consórcio;
2. práticas relacionadas à gestão de redes com múltiplos
stakeholders;
3. cocriação e compartilhamento do conhecimento; e
4. gestão de pesquisas pré-competitivas colaborativas.
Estes assuntos são tratados em seções específicas. Os conceitos
evidenciados em cada uma delas subsidiaram a etapa de análise e
interpretação dos resultados obtidos com o estudo de caso e das práticas
identificadas na literatura por meio de revisão sistemática.
A figura 6 ilustra como estão relacionadas cada uma das seções
apresentadas neste capítulo.
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Figura 6 – Estrutura do Capítulo

Fonte: A autora (2018).

2.1 INOVAÇÃO, SISTEMAS DE INOVAÇÃO E RELAÇÕES ENTRE
UNIVERSIDADE E EMPRESA
A inovação pode ser estudada a partir de diferentes perspectivas.
Sob o ponto de vista evolucionário econômico, as empresas devem ser
consideradas como unidades de análise. Em uma perspectiva política, o
governo é o elemento chave, pois é ele quem define o quadro de referência
e intervenção institucional (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000). Em
uma abordagem de análise mais abstrata, a inovação pode ser estudada a
partir dos relacionamentos. Essas perspectivas de análise evidenciam,
segundo Etzkowitz e Leydesdorff (2000), os processos dinâmicos e
complexos da inovação. As forças de mercado, poder político, controle
institucional, movimentos sociais, trajetórias e regimes tecnológicos são
exemplos de subdinâmicas envolvidas no processo de inovação. A
inovação pode mudar a estrutura de uma organização ou de uma
comunidade.
Dessa forma, a dinâmica de interação não é linear. A inovação não
é algo estático, e nem sempre está relacionada com algo que já faça parte
das competências da empresa. Neste caso, a inovação envolve explorar
recursos que normalmente não fazem parte do core de atuação da empresa
(TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008).
A inovação é um aspecto da estratégia de negócios ou uma parte
do conjunto de decisões de investimentos para criar capacidade de
desenvolvimento de produto ou para melhorar a eficiência da empresa. A
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inovação deve provocar mudanças amplas e extensivas, que reestruturem
indústrias e mercados (OECD/EUROSTAT, 2007).
A inovação, para Schumpeter (1997, p. 76), cria uma ruptura no
sistema econômico, alterando padrões de produção e proporcionando
diferenciação para a empresa. Para Drucker (2013), inovação envolve
valor econômico. Segundo o autor, inovação é a capacidade de criar
riqueza por meio de recursos. O recurso não existe até que o homem
encontre um uso para ele e assim o dote de valor econômico. Essa
definição é utilizada pelo autor tanto para a esfera social quanto para a
esfera técnica.
O Manual de Oslo (OECD/EUROSTAT, 2007) define inovação
como “implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios,
na organização do local de trabalho ou nas relações externas”. Conforme
se pode constatar, esta definição é mais branda quanto à ruptura em
sistemas econômicos. O impacto da inovação pode ser apenas para a
empresa e não para o mercado. O Manual de Oslo (OECD/EUROSTAT,
2007) tem o objetivo de orientar e, principalmente, padronizar conceitos,
metodologias, a fim de proporcionar uma linguagem comum, visando a
construção de estatísticas e indicadores de pesquisa de PD&I de países
industrializados e membros da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE).
No quadro 3 é apresentada a classificação dos tipos de inovação,
com suas respectivas descrições.
Quadro 3 – Classificação da inovação quanto à natureza

Natureza

Descrição

Produto
(bens/serviços)

Envolve
mudanças
significativas
nas
potencialidades de bens e serviços. Incluem-se
produtos totalmente novos e/ou aperfeiçoamentos
importantes para produtos existentes.

Processo

Representa mudanças significativas nos métodos de
produção e de distribuição. A empresa pode realizar
vários tipos de mudanças em seus métodos de
trabalho, no uso de seus fatores de produção e nos
tipos de resultados que aumentam sua produtividade
e/ou seu desempenho comercial.
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Natureza

Descrição

Organizacional

Refere-se à implementação de novos métodos
organizacionais, tais como: mudanças em práticas de
negócios, na organização do local de trabalho ou nas
relações externas da empresa.

Marketing

Envolve a implementação de novos métodos de
marketing, incluindo mudanças no design do produto
e na embalagem, na promoção do produto e sua
colocação, e em métodos de estabelecimento de
preços de bens e de serviços.

Fonte: Adaptado de Manual de Oslo (OECD/EUROSTAT, 2007).
Além da distinção quanto à natureza, a inovação pode ser
classificada, segundo Mattos, Stoffel e Teixeira (2010), quanto:
a) à forma: tecnológica ou organizacional;
b) à abrangência: na empresa, no mercado ou no mundo;
c) à intensidade: incremental (core), semirradical (adjacente) e
radical (transformacional);
d) ao propósito: ocasional (serendipity) ou intencional
(sistemática);
e) ao nível de difusão dentro da empresa: localizada
(departamental) ou sistêmica;
f) ao uso de sistemas, métodos e ferramentas: empírica ou
sistemática/metodológica.
A partir do estudo sobre as definições de inovação existentes na
literatura, Baregheh, Rowley e Sambrook (2009, p. 134) afirmam que a
“[...] inovação é o processo de várias etapas através das quais as
organizações transformam ideias em produtos novos/melhorados,
serviços ou processos, a fim de avançar, competir e diferenciar-se com
sucesso em seu mercado”.
O enfoque dado para a inovação, nesta tese, é relacionado à sua
intensidade. Pois o objetivo do framework proposto é estudar práticas de
gestão dos consórcios de pesquisa pré-competitiva envolvendo múltiplos
stakeholders, dentre eles governo, universidade e empresa. Conforme
apresentado na subseção 1.3, o objetivo desta tese é justamente colaborar
para a ciência com um estudo empírico sobre gestão de projetos que
envolvam alto grau de risco e incertezas. Além disso, são esses tipos de
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projetos que dão competitividade para a empresa em médio e longo
prazos (SCHUMPETER, 1997; NAGJI; TUFF, 2012; ARAUJO
JUNIOR, 2012).
2.1.1

Pesquisa pré-competitiva
transformacional

como

forma

de

inovação

De acordo com Nagji e Tuff (2012), a taxa de retorno de projetos
de pesquisa pré-competitiva (inovação radical/transformacional) é
inversamente proporcional ao recurso alocado. A figura 7 ilustra os
resultados de um estudo realizado pelos autores com empresas fabricantes
de bens de consumo, grupo industrial diversificado e com empresas de
tecnologia. No caso das empresas que compõem as fabricantes de bens de
consumo diversificado, as que distribuíram a sua carteira de projetos na
proporção de 70% no core da empresa, 20% em projetos adjacentes e 10%
em projetos transformacionais, em médio prazo obtiveram retorno
inversamente proporcional. Enquanto que projetos em que foram
alocados apenas 10% dos recursos, ao longo do tempo passaram a
representar 70% do faturamento da empresa. Dessa forma, projetos
relacionados ao core da empresa e que dela receberam 70% dos
investimentos, ao longo do tempo trouxeram somente 10% de retorno.
Seguindo essa mesma linha, Trott (2012) afirma que os gastos com P&D
devem ser vistos como um investimento de longo prazo.
Figura 7 – Equilíbrio carteira de projetos de inovação

Fonte: Nagji e Tuff (2012).
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Cooper (1988) propôs um processo de desenvolvimento de novos
produtos em quatro estágios:
1. geração de ideia;
2. avaliações preliminares;
3. definição de conceito;
4. desenvolvimento de produto.
Essas etapas antecedem a comercialização do produto
(bens/serviços) e fazem parte do Front End da Inovação (SMITH;
REINERTSEN, 1991). A fase pré-competitiva, que consiste em
atividades de descobertas que não estão imediatamente associadas a um
produto específico ou a um esforço contínuo de desenvolvimento de
produto, está inserida no contexto do Front End de Inovação.
As principais características dos projetos de pesquisa précompetitiva são o seu elevado grau de incerteza, pois não estão
relacionados a produtos já existentes no mercado, e o desconhecimento
envolvido nas etapas de desenvolvimento (ARAUJO JUNIOR, 2015).
Cerca de 90% dos riscos e custos da inovação são incorridos no
processo de tradução de invenções em aplicações comercialmente bemsucedidas. A primeira etapa da pesquisa de inovação – geração de ideias
e exploração de viabilidade tecnológica – fase também conhecida como
de pesquisa pré-competitiva, inclui atividades repletas de maior incerteza
(FELKER, 1984; COOPER, 1988; ALDRICH; SASAKI, 1995). A prova
disso é o fato de que menos de 5% dos resultados de pesquisas chegam
ao mercado de forma viável. Dessa forma, a fase entre as atividades de
pesquisa pré-competitiva e a comercialização bem-sucedida do produto
desenvolvido é conhecida como o vale da morte (BEARD et al., 2009;
HUDSON; KHAZRAGUI, 2013).
Apesar de diferentes estudos apontarem para a fórmula do sucesso,
poucas empresas conseguem realmente colocá-la em prática, pois a
inovação transformacional exige que a empresa ultrapasse os muros do
conhecido. É necessário pensar em negócios até então impensáveis,
chegando até a pensar em produtos que proporcionem a descontinuidade
do seu próprio negócio (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008).
Realizar projetos que ultrapassem a fronteira tecnológica exige das
empresas uma maior relação com os atores do ambiente externo.
Diferentes filosofias e culturas das partes colaboradoras fornecem uma
fonte adicional de criatividade, que existe fora das diferenças de
perspectivas e conhecimentos de cada parte. De fato, inovações
disruptivas ocorrem frequentemente na interação de diferentes disciplinas
(EHRISMANN; PATEL, 2015). Os links externos e as redes horizontais
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direcionadas para a transferência e criação de conhecimento são de
importância crucial para o desempenho inovador das empresas e para o
avanço das novas tecnologias (HONG; OLANDER, 2010; HUDSON;
KHAZRAGUI, 2013).
2.1.2 Sistemas de inovação como suporte para pesquisas précompetitivas
Raramente as empresas inovam de forma isolada. Nesse sentido, a
interação com clientes, fornecedores, concorrentes, organizações públicas
e privadas são extremamente importantes (TIDD; BESSANT; PAVITT,
2008). Um olhar para essas relações sob a perspectiva de sistemas é útil
para a compreensão e análise de tais interações (EDQUIST, 2011;
FAGERBERG; SRHOLEC, 2008).
Além disso, o comportamento das organizações também é
moldado por instituições tais como, leis, regras, normas e rotinas, que
constituem incentivos ou obstáculos à inovação (FAGERBERG,
SRHOLEC, 2008). Os principais componentes de um Sistema de
Inovação (SI) são organizações e instituições, e o que caracteriza o SI são
as relações existentes entre os componentes (EDQUIST, 2011).
Segundo Edquist (2011), a abordagem dos Sistemas de Inovação
coloca os processos de inovação e de aprendizagem no centro do foco.
Esta ênfase na aprendizagem reconhece que a inovação é uma questão de
produção de novos conhecimentos, seja na combinação de elementos
existentes, ou no conhecimento de novas maneiras. Estas organizações e
instituições são componentes de sistemas para a criação e
comercialização6 de conhecimento.
Lasters e Cassiolato (2003, p. 37) definem um sistema de inovação
como:
[...] um conjunto de instituições distintas, que
contribuem para o desenvolvimento da capacidade
de inovação e aprendizagem de um país, região,
setor ou localidade – e também o afetam.
Constituem-se de elementos e relações que

6

Atividades de P&D como um meio de desenvolvimento de conhecimento
economicamente relevante que pode fornecer uma base para inovações, ou
o financiamento da comercialização de tal conhecimento, ou seja, sua
transformação em inovações (EDQUIST, 2004).

62

interagem na produção, difusão e uso do
conhecimento. A ideia básica do conceito de
sistemas de inovação é que o desempenho
inovativo depende não apenas do desempenho de
empresas e organizações de ensino e pesquisa, mas
também de como elas interagem entre si e com
vários outros atores, e como as instituições –
inclusive as políticas – afetam o desenvolvimento
dos sistemas.

Um SI é composto por diferentes agentes. Cada um deles tem uma
função distinta e a sua participação no SI só é percebida quando assume
um papel articulado com outras instituições. A inovação e o aprendizado
são os objetos dessas interações. O sistema só existe quando as
instituições atuam em rede, conectadas com o mesmo fim. Do contrário,
são apenas instituições isoladas (EDQUIST, 2004).
As seguintes atividades podem ser esperadas de um Sistema de
Inovação (BORRÁS; EDQUIST, 2014):
a) realização de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), criação de
novos conhecimentos, principalmente em engenharia,
medicina e ciências naturais;
b) desenvolvimento de competências (oferta de educação e
formação, criação de capital humano, produção e reprodução
de habilidades, aprendizagem individual) na força de trabalho
a ser utilizada em atividades de inovação e P&D;
c) formação de novos mercados;
d) articulação dos requisitos de qualidade que emanam da
procura por novos produtos;
e) criação e alteração das organizações necessárias para o
desenvolvimento de novos campos de inovação, por exemplo:
melhorar o empreendedorismo para criar empresas e para
diversificar as empresas existentes; criar novas organizações
de pesquisa, agências políticas etc.
f) networking através de mercados e outros mecanismos,
incluindo a aprendizagem interativa entre diferentes
organizações (potencialmente) envolvidas nos processos de
inovação. Isto implica em integração de novos elementos de
conhecimento, desenvolvidos em diferentes esferas do SI e
vindos de fora, com elementos já disponíveis nas empresas
inovadoras;
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g) criação e mudança nas instituições, através de incentivos ou
obstáculos à inovação, como leis, incentivos fiscais,
legislação ambiental e de segurança, que influenciam
organizações a inovar em processos;
h) atividades de incubação: acesso às instalações, apoio
administrativo para esforços inovadores;
i) financiamento dos processos de inovação e outras atividades
que podem facilitar a comercialização do conhecimento e sua
adoção;
j) prestação de serviços de consultoria de relevância para os
processos de inovação, por exemplo: transferência de
tecnologia, informações comerciais e aconselhamento
jurídico.
Para a efetivação de um SI é preciso, acima de tudo, que existam
conexão e interação entre as partes, pois o que caracteriza um sistema não
é a sua composição, mas sim, a sua organização (MAYR, 2008 apud
ALVES, 2012). Dessa forma, o processo de inovação não é influenciado
apenas pelos componentes do sistema de inovação, mas pelas relações
existentes entre os componentes.
Resgatando a teoria geral de sistemas, é o mesmo que dizer que
cada um dos agentes que compõem um sistema de inovação possui
sistemas próprios, com funcionamento e funções distintas. Cada um
possui uma forma de funcionamento. Assim, a interação entre dois
agentes ou mais provocará mudanças no atual funcionamento do sistema
(ALVES, 2012).
As barreiras e obstáculos para a cooperação entre universidade e
empresa derivam das divergências de expectativas de cada uma delas.
Cada uma das partes trabalha em seu próprio benefício. São as
interdependências que tornam o sistema sensível (HONG; OLANDER,
2010). Muitos fatores contribuem para manter as barreiras entre os dois
mundos – universidade e empresas (MARÍA; VALENTÍN, 2002;
SCARPELLINI et al., 2012).
Para que a aproximação entre dois agentes funcione, é necessário
compreender a diferença existente entre ambos. A base de uma
negociação verdadeira e realista está pautada no entendimento claro sobre
os interesses comuns e às vezes contraditórios (ADLER; ELMQUIST;
NORRGREN, 2009; SUGANDHAVANIJA et al., 2011; EHRISMANN;
PATEL, 2015; AL-TABBAA; ANKRAH, 2016).
Corsaro, Cantù e Tunisini (2012) propuseram um quadro
conceitual com os elementos que diferenciam os agentes em um sistema
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de inovação. Os autores mencionam seis fontes de heterogeneidade entre
os agentes:
a) metas;
b) bases de conhecimento;
c) capacidades e competências;
d) percepções;
e) poder e posição; e, finalmente,
f) culturas dos atores.
Esses drivers atuam como pano de fundo para a eficácia do sistema
de inovação (conforme a figura 8). Para os autores, o desenvolvimento da
interação colaborativa entre os agentes estará pautado na integração do
conhecimento, no desenvolvimento tecnológico e na coevolução das
relações empresariais e sociais (CORSARO; CANTÙ; TUNISINI, 2012).
Figura 8 – Heterogeneidade de atores, processos de inovação e resultados

Fonte: Corsaro, Cantù e Tunisini (2012, p. 785).
Os atributos anteriormente mencionados evidenciam o quanto a
inter-relação entre universidade e empresa pode ser complexa, tendo em
vista que seus sistemas de atuação são distintos. A figura 9 descreve esta
relação.
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Figura 9 – Contraste de metas entre universidades e empresas

Fonte: Merritt (2015, p. 4).
A competência central das universidades está na condução da
pesquisa básica e aplicada, enquanto as empresas são mais fortes na
exploração de conhecimento útil por meio da comercialização no
mercado. Portanto, relações mutuamente benéficas devem se concentrar
em incentivar o intercâmbio de conhecimentos. Ou seja, segundo Merritt
(2015), o fluxo deve ir da criação de conhecimento para aplicação de
conhecimento e de oportunidades de negócios para esforços de pesquisa.
Vale ressaltar que esta representação não pretende descrever todos os
fenômenos envolvidos na relação, mas simplesmente destacar a direção
dos fluxos (MERRITT, 2015).
2.1.3 Cocriação e compartilhamento de conhecimento na interação
entre universidade e empresa
A eficiente relação entre universidade e empresa para atividades
de pesquisa e desenvolvimento precisa levar em consideração o tipo de
conhecimento que estará envolvido na interação. Segundo Hong e
Olander (2010), a estratégia e a abordagem para a interação entre
universidade e empresa precisam estar alinhadas com o tipo de
conhecimento (tácito ou explicito) que estará envolvido na interação.
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Uma estratégia de correspondência eficiente e adequada aumenta
consideravelmente a eficácia da interação. As estratégias para a interação
são basicamente duas:
a) explotação ou codificação do conhecimento, em que a ênfase
está na aplicação do conhecimento existente, e o foco está no
conhecimento já explícito; e
b) exploração ou personalização do conhecimento, em que a
estratégia está na criação do conhecimento através da
colaboração, e o foco está no conhecimento tácito, na mente
das pessoas e é transferido de pessoa para pessoa.
Algumas empresas definem a sua estratégia de interação levando
em consideração o tipo de conhecimento que será utilizado na interação
(tácito x explícito); atividades de pesquisa (básica x aplicada); capacidade
de desenvolvimento (explotação x aumento); e no uso do conhecimento
na empresa (codificação x personalização) (HONG; OLANDER, 2010).
As abordagens para a interação estão relacionadas com a estratégia
escolhida. Hong e Olander (2010) classificam as abordagens em três
tipos:
a) transferência de conhecimento ou tecnologia: uma
abordagem pautada na comunicação da tecnologia de um
agente para outro;
b) integração do conhecimento: que reside no processo de
integrar e transformar o conhecimento adquirido para o uso
específico da empresa, conforme a sua necessidade;
c) criação colaborativa do conhecimento: abordagem em que
dois ou mais parceiros trabalham em conjunto para criar uma
nova informação ou conhecimento, e cada um poderá utilizálo em seu próprio benefício, em ambos os lados.
A figura 10 resume o alinhamento entre a estratégia e a abordagem
para a interação entre universidade e empresa conforme o tipo de
conhecimento que será abordado na relação.
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Figura 10 – Coalinhamento de estratégias e abordagens de interação de
conhecimento com seu tipo de conhecimento correspondente

Conhecimento
explícito
(informação)
Pesquisa básica
Teoria e
estratégia de
interação do
conhecimento
Abordagem de
interação de
conhecimento

Explotação,
acesso ao
conhecimento
(codificação)

Conhecimento
tácito (saber
como)
Pesquisa aplicada
<--- ->

Transferência de
tecnologia e
conhecimento

Integração de
conhecimento

Capacidade de
explotação

<--- ->

Exploração,
aquisição de
conhecimento
(personalização)
Criação de
conhecimento
colaborativo
Aumento de
capacidade

Fonte: Hong e Olander (2010).
Se o conhecimento envolvido na interação é tácito, a estratégia de
interação do conhecimento será de exploração, aquisição e
personalização. A abordagem para a interação do conhecimento é
colaborativa, com a criação de conhecimento. A forma de pesquisa é
aplicada. Esta estratégia e abordagem requer, por parte da empresa, uma
capacidade de aumento do conhecimento.
Porém, se o conhecimento que estará envolvido na interação for
explícito, a estratégia de interação será a de explotação, acesso e
codificação do conhecimento. A abordagem para a interação será a de
transferência do conhecimento, e a forma de pesquisa é a básica.
2.2 INTERAÇÃO UNIVERSIDADE E EMPRESA
ATIVIDADES DE PESQUISAS PRÉ-COMPETITIVAS

PARA

A interação entre universidades e empresas traz diferentes
benefícios para ambas as partes. A cooperação entre as universidades e as
empresas pode oferecer ao parceiro empresarial uma oportunidade para
acelerar o tempo de pesquisa e desenvolvimento, trabalhando com pessoal
altamente qualificado e experiente em diferentes disciplinas específicas
de pesquisa e tendo acesso a recursos acadêmicos como instrumentação
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avançada e específica. Por sua vez, os pesquisadores acadêmicos têm a
chance de obter uma visão sobre a prática industrial, para melhorar o seu
know-how no que diz respeito à aplicação prática (BADER, 2006).
Segundo Araujo Junior (2012), para as empresas, a interação com
universidades oportuniza acesso a:
a) especialistas: por se tratar de projetos que envolvem pesquisa
e desenvolvimento ou um projeto piloto, por vezes se torna
oneroso para a empresa contratar um pesquisador exclusivo;
b) laboratórios, equipamentos e técnicas, que muitas vezes são
economicamente inviáveis de se manter como estrutura da
empresa;
c) rede de contatos com pesquisadores especializados, de
diferentes partes do mundo;
d) informação: as instituições possuem acesso a bancos de dados
especializados, para serem utilizados como fontes de
consulta;
e) pessoas com visão diferenciada em relação aos paradigmas da
empresa. A cultura organizacional, assim como pode ser uma
grande facilitadora para a inovação, também pode atuar como
uma grande barreira;
f) obtenção de recursos por meio de linhas de incentivos fiscais
e fomento à pesquisa, reembolsáveis ou não. Alguns editais
de fomento favorecem projetos com interação entre empresas
e ICTs.
Para as universidades, a interação com o ambiente empresarial
oportuniza acesso a:
a) informações de mercado e procedimentos de pesquisa da
empresa, que podem contribuir na formação de seus discentes
e no aperfeiçoamento docente;
b) equipamentos e infraestrutura de produção e pesquisa não
disponíveis em seus laboratórios;
c) obtenção de recursos por meio de linhas de fomento à
pesquisa. Assim como as empresas são beneficiadas por esses
tipos de editais, as universidades também têm acesso aos
recursos, via fomento;
d) receitas adicionais via remuneração efetuada pela empresa,
pela exploração dos resultados de pesquisa.
Existem diferentes formas de interação entre universidades e
empresas, visando a transferência de tecnologia. A escolha do tipo de
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interação dependerá da necessidade da empresa e principalmente do
projeto que ela pretende realizar. Entre as principais formas de interação
entre universidades e empresas, mencionam-se (ANPEI, 2014):
a) inserção de um acadêmico no ambiente de trabalho: contratos
via estágios e bolsas de pesquisa;
b) convênio de pesquisa: participação em um convênio de
pesquisa com uma ou mais universidades e empresas;
c) aliança ou consórcio de pesquisa: por meio das alianças, os
parceiros procuram desenvolver uma vantagem cooperativa
que tenha efeitos positivos sobre o seu desempenho
individual e coletivo; é comum ver concorrentes fazendo
parte de um mesmo consórcio de pesquisa. O resultado
esperado é o desenvolvimento de produtos patenteáveis ou
comercializáveis;
d) consultoria e assessoria: contratação de uma prestação de
serviço com o intuito de resolver uma questão específica;
e) contrato de P&D: contratação de um trabalho requerido junto
à universidade para a execução de um projeto;
f) compra ou licenciamento de uma patente: licenciamento do
direito de uso de patente da universidade;
g) joint venture de pesquisa: criação de uma joint venture de
pesquisa com uma universidade, para juntos criarem uma
entidade de pesquisa independente;
h) capital minoritário de uma empresa spin-off: a empresa
compra parte de uma spin-off acadêmica, mas não tem o
controle majoritário sobre ela;
i) fundo de pesquisa: financiamento da universidade para a
realização de pesquisa exploratória.
Os consórcios tecnológicos são alianças tecnológicas formadas
entre empresas, universidades e governo com o objetivo de compartilhar
custos e riscos associados com a realização de pesquisa e
desenvolvimento básicos e pré-competitivos. Estes consórcios podem ser
verticais ou horizontais e incluir empresas nacionais ou estrangeiras
(KUMAR; SUNDER, 1995).
As alianças ou consórcios de pesquisa podem ser motores de
pesquisa altamente eficientes, por permitir abordar questões de pesquisa
maiores do que a parte individual teria se atrevido a perseguir. Esse tipo
de colaboração tem se tornado uma importante parte da estratégia
competitiva de empresas (KUMAR; SUNDER, 1995; EHRISMANN;
PATEL, 2015; FASTERCURES, 2015).
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A seguir, aprofunda-se na definição de consórcios, pois este tipo
de cooperação entre universidade, indústrias e governo é o contexto de
análise desta tese.

2.2.1 Os consórcios como forma de interação entre universidade e
indústria para atividades de pesquisas pré-competitivas
Um consórcio de pesquisa é um esforço cooperativo de pesquisa
entre empresas, universidades e governo, que auxilia as empresas
participantes a manter ou obter liderança e vantagem competitiva,
enquanto que auxilia as universidade na formação de pesquisadores
(KUMAR; SUNDER, 1995, p. 7).
Esta definição será adotada nesta tese, tendo em vista que seus
principais conceitos corroboram os de outros autores e estudos
(MCNEILL, 2004; FASTERCURES, 2015). Nesse sentido, verifica-se
que a principal característica de um consórcio está na integração de
pesquisadores de múltiplos setores (academia, governo, setor
empresarial, instituições sem fins lucrativos etc.), podendo, inclusive,
incluir pesquisadores das mesmas áreas e que normalmente competem
entre si. Trata-se de uma associação temporária de pesquisadores que
compartilham recursos e esforços para um objetivo comum, um modelo
de parceria que integra múltiplos tipos de conhecimento, dados de
diversas fontes e com alinhamento de diferentes interesses
(FASTERCURES, 2015).
A aliança, ou o consórcio, abre oportunidades que não existiriam
para um parceiro sozinho. A soma das competências dos parceiros é a
resposta para a pergunta sobre o porquê de as organizações buscarem uma
oportunidade de negócios com parceiros, ao invés de buscar outras formas
de investimento (MCNEILL, 2004). Os benefícios em participar de um
consórcio podem ser diferentes para cada um dos integrantes. Kumar e
Sunder (1995) distinguem basicamente três objetivos estratégicos, dentre
os quais os integrantes de um consórcio visam alcançar pelo menos um:
a) diversificação horizontal em novas linhas de produtos;
b) integração vertical; e
c) diferenciação da concorrência por meio de um “salto” nas
linhas de produtos existentes.
Entre os integrantes dos consórcios há maior aproveitamento de
interesses comuns, livre fluxo de informações, contato direto entre os
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membros. Além disso, o agrupamento de recursos permite reduzir custos
de entrada, duplicação de esforços de pesquisa, bem como compartilhar
custos e tornar grandes e complexos projetos de pesquisa possíveis
(KUMAR; SUNDER, 1995; MCNEILL, 2004).
Um consórcio tem as vantagens de que os investigadores irão
partilhar conclusões e abordagens analíticas e aprender uns com os outros.
As sinergias criarão resultados mais fortes e mais interdisciplinares. Os
investigadores, em um consórcio, serão mais capazes de organizar
análises, de modo que sejam integradas e não sobrepostas, em vez de ter
pesquisadores trabalhando em áreas estreitamente aliadas, trabalhando
em análises semelhantes e sobrepostas, sem saber dos resultados de outros
que trabalham em áreas relacionadas (CONSTANCES, 2017).
A figura 11 ilustra o conceito de atuação de um consórcio. No lado
esquerdo, observa-se as instituições atuando de forma isolada. Já,
enquanto participantes de um consórcio, as atividades passam a ser
cooperadas, como se as instituições estivessem formando um novo
sistema, com os agentes atuando de forma interligada.
Figura 11 – Ilustração consórcio

Fonte: Adaptado de McNeill (2004) e Constances (2017).
De acordo com Kumar e Sunder (1995), muitas alianças são
formadas por empresas multinacionais e estabelecidas principalmente em
países da Comunidade Europeia, no Japão e nos Estados Unidos. Na
ocasião, os setores que mais utilizam este tipo de parceria são os de
tecnologia da informação, biotecnologia e materiais industriais
avançados.
Nos Estados Unidos, o número de consórcios tecnológicos
aumentou somente em 1984, após o Congresso implementar o National
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Cooperative Research Act (NCRA), o qual permitiu que empresas do
mesmo segmento industrial pudessem estabelecer um consórcio para
realizar pesquisas pré-competitivas. Enquanto isso, no Japão, as
indústrias produtoras de semicondutores já atuavam conjuntamente em
pesquisas desse tipo, e a Comunidade Europeia já havia formado o
Consórcio de Produtores de Computadores. O Governo do Japão e a
Comunidade Europeia usavam dessa estratégia para impulsionar setores
considerados estratégicos (KUMAR; SUNDER, 1995).
Os fatores que impulsionaram o crescimento no número de
consórcios foram a globalização da economia mundial, as tendências
tecnológicas e o papel do governo em moldar a vantagem competitiva da
nação (KUMAR; SUNDER, 1995).
Os projetos colaborativos são especialmente importantes no
contexto europeu, devido ao forte apoio recebido da Comissão Europeia
(CE), que os considera como os principais instrumentos de financiamento
da investigação em diferentes áreas da ciência. A Comissão Europeia
atribui fundos muito importantes para a pesquisa e desenvolvimento.
Segundo Małachowski e Zaikin (2011), entre 2007 e 2012
aproximadamente 50 milhões de euros foram destinados a projetos desse
tipo. O dinheiro é concedido apenas a projetos que atendam a critérios
muito rígidos da instituição de financiamento.
Os consórcios de pesquisa diferem das colaborações ao nível do
projeto na multiplicidade de seus objetivos, número de parceiros
envolvidos e natureza de sua gestão. Eles constituem uma parceria em
vários níveis – pesquisadores, equipes de pesquisa e instituições – e
realizam um programa conjunto de fortalecimento da capacidade de
pesquisa (PRATT; HYDER, 2017).
Um consórcio tecnológico normalmente tem mais significado
estratégico e deverá produzir benefícios distintos para empresas
específicas. A participação na governança é, portanto, uma questão mais
significativa. A maioria dos consórcios, segundo Pratt e Hyder (2017),
tem mais de dois patrocinadores, e muitos desses patrocinadores podem
ser concorrentes diretos. Um consórcio tecnológico possui metas menos
focadas do que as joint ventures convencionais, em que os membros
estabelecem metas e responsabilidades específicas para cada integrante.
Em um consórcio de pesquisa pré-competitiva, mesmo que uma parte da
pesquisa seja contratada para as universidades, o controle é mantido pelos
membros da indústria (KUMAR; SUNDER, 1995).
Cada consórcio é responsável pela sua organização interna e regras
de funcionamento, que são definidas de forma independente pelos seus
membros. Os recursos financeiros podem ser oriundos dos próprios
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integrantes, assim como de fontes externas, tais como investidores e
governo (CONSTANCES, 2017).
Kumar e Sunder (1995) estudaram o perfil dos consórcios
tecnológicos nos Estados Unidos e, para isso, utilizaram características
estruturais, tais como tamanho, tipo de integrantes, iniciadores, duração,
fundos, instalações para pesquisa, ênfase tecnológica, estrutura
organizacional e tomada de decisão, taxas de participação, propriedade
intelectual e políticas para a condução de pesquisas.
A classificação dos consórcios tecnológicos pode basear-se em: (a)
estrutura; (b) ênfase tecnológica; e no (c) tipo de integração entre os
membros.
Com relação à estrutura, observa-se basicamente dois tipos: corpo
independente, caracterizado pela realização interna de pesquisa; e no
segundo tipo, os consórcios funcionam como órgão administrativo, que
coordena a pesquisas realizadas em universidades ou nas empresas
associadas (EVAN; OLK, 1990 apud KUMAR; SUNDER, 1995).
Quanto à ênfase, esta classificação inclui consórcios précompetitivos, de desenvolvimento de produtos e de estabelecimento
padrão. Em um consórcio pré-competitivo, as empresas agrupam recursos
como capital, cientistas, engenheiros e seus conhecimentos
especializados em áreas específicas, para realizar pesquisas básicas. As
empresas participantes tentam então comercializar o trabalho por conta
própria. Esses empreendimentos são pré-competitivos porque a pesquisa
conjunta não está relacionada a produtos específicos, mas sim a
tecnologias genéricas (MODY, 1992 apud KUMAR; SUNDER, 1995).
Os consórcios de desenvolvimento de produtos são formados para
produzir novos produtos, adicionar novos recursos ou personalizar
produtos de acordo com os requisitos do cliente. As empresas
compartilham suas capacidades complementares, em diferentes estágios
do ciclo de vida de um produto (MODY, 1992 apud KUMAR; SUNDER,
1995).
Os consórcios também são formados às vezes para criar padrões
alternativos na indústria. Estabelecidas durante o período de transição,
quando prevalecem a concorrência de produtos e preços, essas alianças
desafiam os padrões estabelecidos por algumas empresas dominantes. Os
consórcios também ajudam as empresas em colaboração a aumentar sua
participação de mercado (MODY, 1992 apud KUMAR; SUNDER,
1995).
Sobre o tipo de integração, os consórcios podem ser horizontais ou
verticais. Os consórcios de tecnologia horizontal são formados por
empresas que estão competindo entre si na mesma indústria. Por outro
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lado, os consórcios verticais são estabelecidos por empresas que não
operam na mesma indústria e, portanto, não são concorrentes, mas podem
ser vinculadas indiretamente, por exemplo, através de relações clientefornecedor (KUMAR; SUNDER, 1995).
Aldrich e Sasaki (1995) classificaram os consórcios de acordo com
três dimensões:
a) disposições administrativas: entidades operacionais ou
comitês de coordenação;
b) estratégia de pesquisa: focada ou difusa;
c) extensão do envolvimento do governo: nenhum envolvimento
do governo; governo contribui com dinheiro; ou o governo
ajuda a coordenar o projeto.
Usando essa tipologia tridimensional de formas de consórcio,
Aldrich e Sasaki (1995) verificaram que os consórcios de P&D no Japão
e nos EUA são consideravelmente diferentes quanto às formas de
desenvolver pesquisas.
De acordo com Kumar e Sunder (1995), o sucesso de qualquer
consórcio de pesquisa depende da eficiência e eficácia da tecnologia
resultante por seus membros participantes. No entanto, transformar os
resultados da investigação científica em novos produtos comerciais é um
processo complexo, que envolve uma vasta gama de atores. É necessário
garantir que os pesquisadores e a indústria trabalhem em estreita
colaboração e maximizem os benefícios sociais e econômicos das novas
ideias (EUROPEAN COMMISSION, 2007). Segundo a FasterCures
(2015), apesar do crescente número de consórcios de pesquisa em todo o
mundo, são praticamente inexistentes os estudos que se propõem a
mapear o seu perfil.
De acordo com Adler, Elmquist e Norrgreen (2009), desde a
década de 1990, o perfil das pesquisas em ambiente acadêmico mudou
consideravelmente. Os projetos de pesquisa envolvendo recursos não
reembolsáveis tornaram-se grandes projetos e programas, com diferentes
fontes de recursos e de forma colaborativa, com diferentes participantes.
Os projetos possuem forte base acadêmica, dependência do Governo e de
indústrias parceiras. O foco das pesquisas está na solução de problemas
da sociedade, em projetos interdisciplinares e na pesquisa colaborativa.
Porém, pouca atenção tem sido dada a como gerenciar tais tipos de
projetos.
Quanto aos desafios, Araujo Junior (2012) aponta para a diferença
de timing entre universidade e empresa. Os projetos no ambiente
empresarial possuem um grau de urgência maior do que os desenvolvidos

75

na universidade. Outro ponto levantado pelo autor foi a rotatividade de
estudantes. Em muitos casos, os estudantes abandonam o projeto antes do
término, o que causa grande impacto no cronograma do projeto. A demora
nas negociações com as universidades referentes aos direitos de
propriedade intelectual desses projetos, assim como a demora na
tramitação de documentos para dar início ao processo de parceria e
execução do projeto também são elencados como aspectos desafiadores
envolvidos na colaboração com universidades para a realização de
pesquisas pré-competitivas.
Com o intuito de evidenciar os desafios gerenciais de programas
de pesquisas pré-competitivas que atuam de forma colaborativa entre
universidade e indústria, Adler, Elmquist e Norrgreen (2009) realizaram
um estudo, em um período de cinco anos, com 49 gerentes de programas
de pesquisa colaborativos. Além da participação desses gerentes, o estudo
teve o envolvimento de agências financiadores, indústrias parceiras e
stakeholders. Foram realizadas entrevistas em profundidade e análise
documental dos programas de pesquisa. Todos os programas de pesquisa
estudados pelos autores são interdisciplinares, multisetoriais e
multiuniversidades e possuem alto grau de financiamento externo
(governo e indústria).
Nesses estudos, os autores identificaram seis desafios gerenciais
(ADLER; ELMQUIST; NORRGREN, 2009):
a) baixo foco na gestão da pesquisa e pré-requisitos
insatisfatórios para assumir o cargo de gestor do programa de
pesquisa;
b) baixa identidade e pouco status nas atividades gerenciais dos
programas de pesquisa;
c) poucos incentivos para o gerenciamento de pesquisas;
d) poucas oportunidades para o desenvolvimento de lideranças
para pesquisadores;
e) múltiplas, e às vezes contraditórias, expectativas dos
stakeholders;
f) financiamento sustentável do programa de pesquisa.
A sustentabilidade desses programas de pesquisa é totalmente
dependente do sucesso em atrair recursos externos e, por parte dos
programas de pesquisa, isso significa ir além das publicações científicas.
Diferentes atores esperam ser guiados, ferramentas e métodos devem
serem desenvolvidos, ou seja, devem apresentar resultado econômico.
Estes programas precisam entregar valor econômico para seus diferentes
stakeholders.
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Os stakeholders dos programas de pesquisa são classificados como
externos e internos. As universidades (academia), os parceiros industriais
e as agências de fomento são consideradas stakeholders externos,
enquanto os estudantes de doutorado, gerentes de pesquisa e demais
pesquisadores universitários são os internos. Um dos principais desafios,
para os gestores dos programas de pesquisa, é gerenciar as expectativas e
interesses dos diferentes stakeholders, conforme ilustrado na figura 12.

Figura 12 – Stakeholders envolvidos em um programa de pesquisa

Fonte: Adler, Elmquist e Norrgreen (2009).
Adler, Elmquist e Norrgreen (2009) destacam os principais
desafios para cada um desses agentes:
Universidades (academia): os programas de pesquisas, na maior
parte das vezes, utilizam a estrutura física da universidade e dependem
dos seus recursos para o recrutamento de pessoas – pesquisadores e
estudantes. Os programas de pesquisa são multisetoriais, o que requer a
interação com diferentes departamentos dentro da universidade. Eles são
criados pensando em cooperação, em que todos trabalham em conjunto
para alcançar um objetivo em comum. A estrutura organizacional da
universidade é forte e bem institucionalizada, e as atividades cooperadas
entre os departamentos podem significar uma quebra de paradigma, pois
a competição para a busca de recursos sempre foi uma premissa básica.
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A competição entre professores e departamentos é percebida tanto
internamente quando externamente; e, externamente, entre universidades.
Grandes universidades, já estabelecidas, não querem servir de suporte
para as pequenas instituições. No entanto, a atuação conjunta em projetos
de pesquisa tem proporcionado às universidades a adoção de uma
abordagem estratégica para construir uma nova agenda de pesquisa, com
novos produtos em seu portfólio. Porém, esse posicionamento requer
algumas mudanças na forma como os gestores universitários percebem a
entrada do recurso externo para a realização dos projetos. O
comprometimento com o projeto é válido enquanto o contrato com a
agência de fomento estiver vigente. Quando o recurso termina, os
envolvidos com o projeto de pesquisa se dissipam e vão em busca de uma
nova fonte de recurso para atuar em outro projeto. Não existe
engajamento para a manutenção do programa de pesquisa (ADLER;
ELMQUIST; NORRGREN, 2009).
Parceiros industriais: o desafio está na diferença cultural entre
universidades e indústrias. As universidades, em si, não são preparadas
para colaborar com as indústrias. Elas estão em busca de publicações
científicas, enquanto as empresas buscam por proteção de patentes. O
gestor do programa de pesquisa precisa assumir um papel de gestor de
vendas, procurar parceiros (empresas) para os projetos de pesquisa. Esta
atividade é considerada estratégica e desafiadora, pois é difícil estabelecer
contato com empresas. Porém, quando o relacionamento é formado, ele
auxilia a abrir portas para outras empresas e, consequentemente, novos
projetos (ADLER; ELMQUIST; NORRGREN, 2009).
Agências de fomento: o desafio está na rigidez das regras da
agência de fomento, que deveriam ser mais flexíveis, conforme o perfil
do programa de pesquisa. Além disso, a quantidade de documentos que
precisam ser apresentados para a prestação de contas exige muito tempo
do gestor. Os gestores dos projetos de pesquisa passam mais tempo se
dedicando à prestação de contas do que à realização de atividades de
pesquisa. Outro fator, relatado pelos autores, é a dependência de recursos
externos. Em determinada época, há muitas pessoas trabalhando nos
projetos porque existem recursos disponíveis, porém, em outras, não há
recursos e poucas pessoas permanecem trabalhando nos projetos
(ADLER; ELMQUIST; NORRGREN, 2009).
Sob o ponto de vista interno, os gestores dos programas de
pesquisa precisam administrar seus co-workers nas universidades – os
estudantes de doutorado que atuam nos projetos de pesquisa – e também
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precisam administrar a sua própria carreira enquanto pesquisadores
(ADLER; ELMQUIST; NORRGREN, 2009).
Os colegas pesquisadores (co-workers) estão envolvidos em
programas que usam o sistema acadêmico baseado em valores e méritos
individuais, ou seja, estes valores não estão pautados em atividades de
cooperação. Os pesquisadores estão acostumados a atuar em um ambiente
de pesquisa livre, em que os seus resultados de pesquisa irão contribuir
para o avanço da ciência por meio de publicações. No entanto, os
pesquisadores dependem dos recursos oferecidos pelas agências de
fomento, que cada vez mais valorizam as atividades cooperadas. Em
programas de pesquisa interdisciplinares, é um desafio fazer os
pesquisadores atuarem em colaboração. O gestor do programa de
pesquisa precisa fazer essa transição cultural de maneira soft, sem impor
controle, porém, como chefe do programa. Ele deve obter equilíbrio entre
liberdade criativa e eficiência em pesquisa. Além disso, nem sempre o
que se deseja pesquisar se enquadra aos editais externos (ADLER;
ELMQUIST; NORRGREN, 2009).
Estudantes de doutorado: os estudantes de doutorado são os que
passam a maior parte do tempo realizando pesquisas para o projeto. Esses
estudantes são alunos dos professores pesquisadores, pois fazem parte de
seu grupo de pesquisa, e cada gerente de programa de pesquisa precisa
administrar pessoas de diferentes disciplinas, diferentes universidades, de
diferentes cidades. Alguns projetos estão conectados com seus projetos
de pesquisa, outros não estão. Assim, é necessário criar uma meta coletiva
que esteja alinhada às metas individuais dos envolvidos no programa. O
recrutamento das pessoas certas é uma etapa crucial (ADLER;
ELMQUIST; NORRGREN, 2009).
Os estudantes de doutorado buscam o professor pelas
competências acadêmicas e pelo ambiente acadêmico. Conseguir
conciliar o projeto de doutorado com o plano de pesquisa do projeto seria
o melhor cenário, pois aumentaria o comprometimento do estudante com
o projeto de pesquisa (ADLER; ELMQUIST; NORRGREN, 2009).
Outro desafio é criar uma comunidade. Os autores destacam que
comunicação e coordenação são problemas comuns àqueles que
gerenciam grandes grupos. No entanto, o artigo dos autores não abordou
este assunto em detalhe (ADLER; ELMQUIST; NORRGREN, 2009).
Gerenciamento de carreira: os gestores do programa de pesquisa
atuam como pesquisadores no mesmo campo do programa, e o sucesso
do projeto auxilia no avanço da área. Os gestores são entusiastas da área,
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muitos auxiliam na elaboração do projeto para estruturar o programa de
pesquisa. Porém, as atividades operacionais que demandam a atividade
de gestor dificultam sua atuação como pesquisador. Para superar este
desafio, alguns programas desenvolveram uma equipe de gestão, que
administra, em conjunto, o programa de pesquisa e compartilha as
responsabilidades (ADLER; ELMQUIST; NORRGREN, 2009).
Quanto aos desafios organizacionais, os gestores de programas de
pesquisa precisam de uma estrutura organizacional que suporte e facilite
o equilíbrio das necessidades e preferências de todos os stakeholders.
Assim, um dos seus desafios é criar uma organização com estrutura que
possibilite a pessoas-chave atuarem em diferentes tarefas no programa
(gestão e pesquisa), de forma a não comprometer as atividades em prol
do objetivo coletivo (ADLER; ELMQUIST; NORRGREN, 2009).
A perspectiva de longo prazo é outro desafio para o gestor do
programa, e consiste em desenvolver um programa sustentável, que
dependa menos de recursos públicos. Os recursos são disponibilizados
para o início do programa de pesquisa e duram em torno de seis anos.
Porém, esse período é insuficiente para criar um programa de pesquisa
autossustentável. Depois desse prazo, é difícil que a pesquisa se enquadre
para receber novos recursos públicos. Sendo assim, o programa precisa
apresentar resultados suficientes em seis anos, de forma a conseguir
outras fontes de fomento. Porém, normalmente as universidades não
focam no desenvolvimento desse tipo de habilidade (ADLER;
ELMQUIST; NORRGREN, 2009).
Assim, os principais desafios para os gestores de um programa de
pesquisa são resumidos por Adler, Elmquist e Norrgren (2009) como:
a) pouco foco em gestão de pesquisa e insatisfatórios prérequisitos para atuar como gestor do programa;
b) pouca identidade e baixo status para a atividade de gestor de
programa;
c) poucos incentivos para a gestão do programa de pesquisa;
d) poucas oportunidades aos pesquisadores para o
desenvolvimento de lideranças;
e) múltiplas e muitas vezes contraditórias expectativas dos
stakeholders;
f) incertezas sobre como assegurar a sustentabilidade financeira
do programa de pesquisa.
Os gerentes dos programas de pesquisa são recrutados levando em
consideração as habilidades de pesquisa, e não as habilidades em gestão.

80

A posição de gestor do programa não é reconhecida, ela é
considerada uma despesa geral. No meio acadêmico, a experiência em
gestão não conta para o crescimento na carreira. Para que o gestor do
programa possa atuar como pesquisador, é necessário um suporte para
suas atividades administrativas.
Gestores de projetos de pesquisa que superam as fronteiras
tecnológicas precisam combinar, em algumas vezes, lógicas oponentes e
perspectivas de múltiplos stakeholders – os pesquisadores buscando
independência, sustentabilidade e liberdade, e os demais buscando
integração, relevância e previsibilidade (ADLER; ELMQUIST;
NORRGREN, 2009).

2.3 DRIVERS DE SUCESSO PARA INTERAÇÃO UNIVERSIDADE E
EMPRESA
EM
ATIVIDADES
DE
PESQUISAS
PRÉCOMPETITIVAS
Conforme mencionado anteriormente, a interação entre
universidade e empresa tem sido objeto de estudo ao longo dos anos e em
diferentes países. No entanto, poucos autores têm direcionado esforços de
pesquisa para os drivers propulsores de sucesso levando em consideração
o contexto dos consórcios. Assim sendo, nesta seção são apresentados
drivers de sucesso para a interação universidade e empresa no contexto
de pesquisas pré-competitivas.
Araujo Junior (2012) evidencia que existem na literatura diversos
estudos que abordam a gestão de projetos. No entanto, esses estudos não
abordam questões específicas relacionadas à gestão de projetos
colaborativos entre universidade e empresa envolvendo elevado risco e
alto grau de incerteza tecnológica. Uma das questões levantadas pelo
autor se refere a como planejar e executar projetos colaborativos de
pesquisa pré-competitiva envolvendo universidade e empresa. Para o
autor, a gestão desses tipos de projetos é diferente, em diversas maneiras,
dos projetos tradicionais de pesquisa e desenvolvimento. A carência de
estudos nessa área se dá devido ao alto grau de fracasso desses projetos.
As principais características dos projetos de pesquisa précompetitiva colaborativos envolvendo universidade e empresa são
(ARAUJO JUNIOR, 2012):
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a) elevado grau de incerteza relacionado ao objeto pesquisado e
carência de estratégias validadas sobre como atingir as metas
propostas nesses projetos;
b) os riscos de fracasso são relativamente altos, pois o número
de incertezas é maior do que o de certezas;
c) o financiamento do governo, que traz benefícios econômicos
para o projeto, também pode aumentar o grau de burocracia
relacionada à sua execução, assim como pode restringi-la;
d) o alto grau de especialização técnica necessário para as
equipes envolvidas no projeto;
e) a equipe do projeto é pequena, e não há disponibilidade de
recursos e tempo para implementar e utilizar ferramentas
tradicionais para o gerenciamento de projetos.
Por se tratar de projetos de pesquisa pré-competitiva, em geral as
tecnologias que estão sendo desenvolvidas não estão diretamente
associadas a um produto, o que dificulta a demonstração do retorno
monetário. Os resultados dos projetos só se tornarão concretos e
mensuráveis muitos anos depois, quando a tecnologia for incorporada
pela empresa.
O maior desafio para a colaboração entre universidade e indústria
reside na cocriação de conhecimento, em que o tipo dominante de
conhecimento é tácito, complexo e específico do contexto (HONG;
OLANDER, 2010). Segundo os autores, quando o conhecimento
envolvido na interação é predominantemente tácito, o que requer maior
interação e envolvimento dos parceiros, a necessidade de proteção do
conhecimento é maior.
Para melhorar a eficácia da interação do conhecimento no contexto
de transfronteira de multinacionais de alta tecnologia, Hong e Olander
(2010) propuseram diferentes processos organizacionais visando o
desenvolvimento do conhecimento, entre eles estão a confiança
interpessoal, a governança formal, as redes sociais informais e as
estratégias de interação do conhecimento. Estes achados partiram de três
estudos de caso, realizados na Finlândia e na China. Para os autores, a
governança informal, relacionada às relações pessoais e à confiança, é
fundamental para o desenvolvimento das relações e da colaboração em
longo prazo. Enquanto os contratos claros apoiam a comunicação e a
interação entre parceiros, criando confiança e transparência, o que leva a
um aumento nas redes sociais informais. Já a confidencialidade está
intimamente relacionada com a confiança interpessoal e com o tipo de
organização. Os contratos formais não funcionam adequadamente sem
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confiança pessoal (HONG; OLANDER, 2010). E, para preservar a
confiança, as universidades devem ser mais sensíveis a questões
confidenciais.
Os mecanismos de governança proporcionam às organizações a
possibilidade de criarem espaços comuns, que podem ser chamados de
“common knowledge pool”, onde elas podem transferir seus
conhecimentos umas para as outras, proporcionando situações em que
novos conhecimentos podem ser criados a partir do background de
conhecimento dos parceiros (HONG; OLANDER, 2010). A governança
formal pode ser utilizada para proteção intelectual, como, por exemplo,
em contratos e direitos de propriedade intelectual. É a partir dessa
governança formal que os parceiros podem compartilhar mais
abertamente seu background e conhecimento. Nesses contratos, atenção
especial deve ser dada para as obrigações, responsabilidades e direitos
dos parceiros (HONG; OLANDER, 2010).
Os contratos devem ser tratados como forma de precaver o futuro,
visando a redução de riscos. O objetivo da governança formal é criar um
ambiente de confiança, onde os parceiros poderão operar. Porém, uma
governança muito formal e o uso inapropriado de contratos podem
ameaçar o ambiente de confiança. Por isso, é importante que a governança
seja suplementada por uma estrutura informal de networking. Hong e
Olander (2010) reforçam que, em algumas culturas, as organizações só
irão compartilhar seus conhecimentos com parceiros com os quais já
possuem um relacionamento de confiança. Os autores apontam os
seguintes drivers para o sucesso na interação universidade e empresa:
Papel da governança formal: refere-se a mecanismos formais de
governança, que podem ser usados para proteger ativos intelectuais.
Incluem, por exemplo, contratos de propriedade intelectual. A
governança formal é usada na interação do conhecimento U-I para evitar
vazamentos indesejados de conhecimento, que podem ocorrer devido ao
comportamento oportunista de um parceiro e que devem ser protegidos
de forma preventiva, por meio de contratos. O medo de vazamentos de
conhecimento resulta da necessidade de compartilhar conhecimento de
fundo de forma bastante aberta (HONG; OLANDER, 2010). O uso de
contratos de propriedade intelectual pode permitir que os parceiros
compartilhem seus conhecimentos mais abertamente, sem medo de
perderem ativos proprietários (HONG; OLANDER, 2010).
Papel das redes sociais informais: estruturas formais e
governança não funcionarão sem o apoio de relacionamentos sociais
informais e networking em comunicação organizacional e gestão de
conhecimento. O capital relacional e a confiança assumem papel
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fundamental na gestão de fluxos de conhecimento entre os parceiros do
relacionamento cooperativo. Governança social informal e confiança são
geralmente considerados mecanismos-chave na promoção da
comunicação colaborativa, compartilhamento de conhecimento e
compromisso (HONG; OLANDER, 2010).
Estratégia para execução de projetos: os projetos a serem
realizados em parceria com universidades precisam ser escolhidos
somente segundo o ponto de vista empresarial, pois a empresa tem melhor
ideia sobre o grau de sigilo do projeto e a necessidade do resultado (grau
de urgência). A escolha do projeto deve partir da necessidade e
capacidade de execução da empresa, e não somente da tentativa de
conseguir acessar fomento. Projetos curtos, de dois a três anos, e com
menos instituições parceiras são melhores para se gerenciar. Projetos com
muitos parceiros são mais difíceis para motivar e manter os parceiros
engajados (ARAUJO JUNIOR, 2012).
Escolha do parceiro acadêmico: o interesse do pesquisador
acadêmico no projeto de pesquisa pode ser mais efetivo para a execução
do projeto do que para seu prestígio acadêmico. O pesquisador estará mais
motivado em resolver o problema de pesquisa do que em resultados
acadêmicos. Pesquisadores que conheçam o trâmite da universidade
tendem a acelerar o processo de discussão sobre propriedade intelectual,
tramitação interna de documentos etc. (ARAUJO JUNIOR, 2012).
Alinhamento do projeto e planejamento: a escolha do projeto
não precisa ter o envolvimento do parceiro acadêmico, mas a definição
do escopo e o planejamento do projeto precisam ser realizados de forma
integrada. As partes envolvidas precisam estar alinhadas quanto à parte
técnica, orçamento, escopo, objetivos, premissas e riscos envolvidos.
Estas etapas do projeto não precisam ser redigidas em conjunto, porém,
aspectos-chave precisam ser definidos e alinhados conjuntamente. No
entanto, o plano de atividades do parceiro deve ser planejado por ele, ou
seja, a empresa planeja somente o que será executado por ela. Como o
projeto possui alto grau de incertezas, é melhor fazer planejamentos
macros e se concentrar em estágios, “wave-planning”. Conforme um
estágio se encerra, é iniciado o planejamento das micro etapas do
próximo. Dessa forma, a gestão do projeto deve ser feita por entregas, e
não pela evolução percentual das etapas concluídas. O planejamento do
projeto deve estar mais focado na mitigação dos riscos do que no plano
de execução (ARAUJO JUNIOR, 2012).
Manter a bola rolando: os resultados intermediários precisam ser
celebrados, principalmente se os envolvidos no projeto trabalham
geograficamente separados. Essa prática auxilia a manter a motivação dos
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envolvidos. Conforme os estágios vão sendo concluídos, é interessante
que as partes envolvidas visitem umas às outras, ou tenham atividades de
integração (ARAUJO JUNIOR, 2012).
Proteção de propriedade intelectual: é necessário estabelecer
regras claras sobre o que está protegido e o que pode ser publicado como
resultado de pesquisa. Tanto a proteção intelectual é importante para a
empresa, quanto o é importante para a academia. Por isso, tais aspectos
precisam ser bem-definidos e estarem acordados por ambos os lados
(ARAUJO JUNIOR, 2012).
Plewa et al. (2013) realizaram um estudo qualitativo sobre a
comercialização de pesquisas, examinando a natureza dinâmica das
relações entre universidade e indústria. Para isso, os autores realizaram
30 entrevistas em profundidade na Austrália e na Alemanha. Como
resultado, coletaram evidências sobre as diferentes fases através das quais
as relações universidade e empresa evoluem e as respectivas medidas de
sucesso em cada uma das fases. A progressão através das fases, descrita
na figura 13, não é necessariamente precisa para cada relação, que pode
permanecer em qualquer estágio por tempo indeterminado ou se mover
para uma fase latente.
Figura 13 – Fases de evolução da interação universidade e empresa

Fonte: Plewa et al. (2013).
A fase de “pré-vinculação” envolve a identificação de indivíduos
ou equipes como possíveis parceiros de pesquisa. Em linha com pesquisas
recentes sobre relacionamentos pesquisador-gerente, os entrevistados
observaram uma gama de opções para encontrar parceiros potenciais:
fóruns abertos, tais como conferências, oficinas e simpósios; referências
de colegas; pesquisas na internet. As pessoas envolvidas, sua reputação e
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suas redes existentes determinaram qualquer iniciação da interação entre
universidade e empresa, considerando a incerteza vivida nessa fase, a falta
de experiência com o parceiro em potencial e os custos e benefícios
indefinidos que o desenvolvimento de tal relacionamento traria. Esta fase
de pré-ligação termina em discussões relativas a um projeto concreto
(PLEWA et al., 2013).
Na fase de “estabelecimento”, de acordo com Plewa et al. (2013),
são realizadas longas e frequentes discussões, geralmente face a face, que
visam identificar não só os pontos fortes, necessidades e interesses de
cada parte, mas também suas expectativas e os resultados prováveis do
primeiro projeto. O sucesso na fase de estabelecimento está estreitamente
ligado ao projeto atual, com uma definição clara dos seus objetivos, do
plano de trabalho e das entregas, e na conclusão rápida de um acordo,
para que o trabalho real possa começar.
A fase de “engajamento”, caracterizada como a fase real do
projeto, exige resultados específicos do projeto, tais como atingir os
objetivos no prazo e no orçamento, assim como atingir marcos e ser capaz
de abordar as questões que necessitam de resposta.
A fase de “avanço” é medida em termos de atitude e intenção
comportamental, relacionadas com o desenvolvimento da relação. A
maior medida de sucesso é o interesse em realizar novos projetos com a
equipe. A indicação boca a boca também é outro fator que indica o
sucesso na relação, assim como recomendar o serviço a outras pessoas.
Finalmente, surgiu a “oportunidade” como o principal termo para
descrever uma fase latente bem-sucedida. Segundo os autores, um
contrato ou projeto atual não caracterizava um UIL nesta fase, de modo
que o foco estava, em vez disso, em oportunidades de trabalho
colaborativo. Os resultados de Plewa et al. (2013) indicam que qualquer
análise de relações e sucesso de relacionamento precisam levar em
consideração o tempo e ter uma clara elaboração da fase em que as
relações sob investigação se situam.
Conforme Plewa et al. (2013), fatores interpessoais de sucesso são
relevantes para cooperação e mudam ao longo do tempo. Os autores
analisaram esses fatores de sucesso para as fases de estabelecimento,
engajamento e aprimoramento, que vão além dos contatos iniciais e
abrangem as interações entre partes necessárias para a evolução de
relacionamento. As principais características relacionais emergiram como
fundamentais para o desenvolvimento relacional neste estudo, incluindo
a confiança e a comunicação. A compreensão entre as partes envolvidas
na interação também emergiu como crítica em todas as fases do processo.
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Os resultados de Plewa et al. (2013) confirmaram
consistentemente a influência crítica da comunicação em qualquer fase
do processo de interação universidade e empresa. Apenas a forma,
formalidade e tópicos de comunicação mudaram ao longo do
relacionamento. A fase de estabelecimento exigiu uma ampla
comunicação face a face e, portanto, um investimento substancial de
tempo das pessoas envolvidas, para assegurar a compreensão entre as
partes, no início do processo de engajamento.
Outra razão para a importância dos mecanismos de comunicação
na fase de engajamento está relacionada com a obtenção satisfatória de
resultados. Somente se o parceiro puder participar e se engajar ao longo
do processo de pesquisa pode ser identificado e corrigido qualquer desvio
da solução antecipada, com o conhecimento relacionado sendo
transferido. Quando a pesquisa e as redes voltadas para a inovação unem
atores diversos, em um contexto incerto, a comunicação contínua permite
avaliações positivas contínuas do projeto pelo parceiro e aumenta as
chances de que as metas de todas as partes sejam alcançadas (PLEWA et
al., 2013).
A compreensão desenvolvida através da interação prévia pode
reduzir os custos de transação e melhorar a facilidade de transferência de
conhecimento. A comunicação facilita o desenvolvimento da
compreensão. Da mesma forma, uma maior familiaridade entre os
parceiros leva a uma redução da distância social entre os atores, ao longo
do tempo. No início, devido à natureza técnica da comunicação, os
esforços na fase de estabelecimento focalizaram o entendimento das
necessidades, negócios e metas do parceiro (PLEWA et al., 2013).
A natureza crítica da confiança, ou "a disposição de confiar em um
parceiro de troca em quem se tem confiança", para o sucesso de
relacionamento, foi confirmada em muitos fluxos da literatura
(MORGAN; HUNT, 1994 apud PLEWA et al., 2013, p. 35). Baseados na
teoria da troca social, Plewa et al. (2013) afirmam que a confiança permite
que as empresas passem de transações discretas para troca relacional. No
entanto, na literatura consultada pelos autores, existem divergências sobre
o ritmo em que a confiança é desenvolvida. Para alguns autores, a
confiança se desenvolve em um ritmo lento, através de investimentos,
experiências e interações repetidas. Enquanto para outros, a confiança
pode ser construída e avaliada rápida e intensamente através de
negociação, visão compartilhada e apreciação rápida do valor contribuído
pelo parceiro (PLEWA et al., 2013).
A confiança como característica relacional também tem diferentes
níveis de relevância, em várias fases. A fase de estabelecimento
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caracteriza-se por uma falta de familiaridade com a outra parte, o que
implica que ambos os parceiros dependem da reputação e da integridade
percebida da contraparte como ponto de partida para o desenvolvimento
da confiança. A importância do desenvolvimento da confiança, de acordo
com Plewa et al. (2013), apareceu como característica que conduz ao
sucesso na fase de engajamento, quando se estabelece as bases para a
conclusão bem-sucedida do projeto. No entanto, em algumas situações, o
parceiro da indústria pode estar interessado em "apressar" um projeto, que
não permitiu a aprendizagem ou a confiança necessária para estabelecer
uma relação positiva e a evolução do projeto. Nesse sentido, os
intercâmbios entre as partes, ao longo do tempo, diminuem a distância
social dos parceiros e, assim, permitem que a confiança entre eles se
desenvolva (PLEWA et al., 2013).
A natureza crítica das pessoas para facilitar o sucesso dos
relacionamentos é indiscutível, porém, uma avaliação mais detalhada das
diferentes fases da evolução das relações fornece uma visão mais
refinada. A sinergia, ou um relacionamento imediato com o parceiro em
potencial, foi identificada por Plewa et al. (2013) como uma característica
importante da fase de estabelecimento, e foi particularmente relevante
para o parceiro da indústria, devido ao seu investimento na relação
(PLEWA et al., 2013).
O quadro 4 apresenta a evolução dos drivers de sucesso da relação
entre universidade e empresa, resumidos nas fases de estabelecimento,
engajamento e avanço. Estas três fases denotam definições claras e
distintas de sucesso para cada um dos quatro drivers de sucesso:
comunicação, compreensão, confiança e pessoas.
Quadro 4 – Framework da evolução do relacionamento universidade e empresa

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Drivers

Estabelecimento

Engajamento

Avanço

Comunicação

Qualificação da
comunicação.

Compreensão

Compreensão
das necessidades
do parceiro.

Comunicação
bidirecional e
aberta.
Aprender mais
sobre o parceiro
e seu ambiente

Confiança

Confiança na
reputação e
credibilidade.

Discussões que
vão além do
projeto.
Trabalho
conjunto,
atuando de
forma integrada.
Confiança no
relacionamento.

Confiança no
indivíduo.
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Pessoas

Sucesso da
etapa

Sinergia, com
base na
similaridade.

Definição clara
de objetivos do
projeto, plano de
trabalho e
entregas.
Facilidade de se
chegar a um
acordo.

Desenvolvimento
de
relacionamento
pessoal

Conclusão de
entregas
específicas do
projeto.

Relacionamento
pessoal, muitas
vezes progredir
para a amizade.

Compromisso
contínuo.
Indicação.

Fonte: Plewa et al. (2013).
O sucesso na fase de estabelecimento oferece uma definição clara
de metas, planos e entregas do projeto, bem como um acordo para
trabalhar em conjunto. Na fase 2, a fase de engajamento, a entrega e a
conclusão de metas predeterminadas específicas do projeto determinam o
sucesso e, em seguida, na fase 3, o avanço é bem-sucedido se ambos os
parceiros se engajarem em um relacionamento contínuo e continuarem a
trabalhar em colaboração, em qualquer projeto adequado que surgir. Após
a conclusão do projeto, a indicação boca a boca é um componente
importante, que contribui para o sucesso percebido.
O desempenho da cooperação e do sucesso, ou o fracasso de uma
aliança, reside na comunicação e na conectividade dos recursos com base
em uma gestão eficaz (FEI; ZHAO-JUN, 2009). Comunicação e
conectividade eficazes dos recursos podem formar a capacidade de uma
aliança e assim melhorar o seu desempenho. A figura 14 ilustra a relação
desses fatores com o desempenho da cooperação. O capital social e a
confiança promovem a comunicação e a interação entre o pessoal. Além
disso, estratégias de gestão eficazes, baseadas em acordos justos e
explícitos, promovem ainda mais a comunicação, a interação, a
aprendizagem organizacional e a gestão do conhecimento e,
consequentemente, melhoram o desempenho da cooperação (FEI;
ZHAO-JUN, 2009).
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Figura 14 – Impacto do desempenho da cooperação universidade e indústria em
pesquisa e desenvolvimento

Fonte: Fei, Zhao-Jun (2009).
A gestão do conhecimento e o conhecimento desempenham um
papel significativo na obtenção da colaboração universidade e empresa.
A partilha transorganizacional e o intercâmbio de conhecimentos servem
de base para o desenvolvimento da confiança, o que, por sua vez, leva a
relações cooperativas bem-sucedidas.
O conceito de capital social é útil para entender como construir e
manter tais relacionamentos. Esses relacionamentos são necessários para
alcançar inovação de ordem superior em ambientes de negócios cocompetitivos e baseados no conhecimento (CARAYANNIS;
ALEXANDER; IOANNIDIS, 2000).
O ato de colaboração constrói o "estoque" de capital social em um
sistema organizacional particular. As estruturas resultantes que facilitam
uma maior cooperação também constituem um componente do estoque
de capital social. Essas estruturas podem ser baseadas em modos formais
e informais de interação (CARAYANNIS; ALEXANDER; IOANNIDIS,
2000). A dinâmica das dimensões do capital social favorece o processo
de colaboração para a transferência de tecnologia por meio da redução
das barreiras de interação universidade e empresa (AL-TABBAA;
ANKRAH, 2016).
Al-Tabbaa e Ankrah (2016) estudaram os efeitos do capital social
para mitigar as barreiras relacionadas à interação universidade e empresa.
As três dimensões do capital social – estrutural, relacional e cognitiva –
estão presentes na interação e são percebidas como fontes importantes
para a criação de valor organizacional. O capital social não se desenvolve
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linearmente, mas por meio de uma interação complexa entre as três
dimensões. Durante a formação da parceria, as três dimensões do capital
social assumem diferentes níveis de importância.
Durante o estágio de pré-formação, o capital estrutural
(incorporado na faceta de ligações pré-existentes) foi encontrado como
menos dominante, em contraste com as dimensões relacional e cognitiva.
Em princípio, as descobertas ilustram como as duas facetas do capital
cognitivo (códigos compartilhados, narrativas e entendimento comum),
reforçadas pelos dois fatores facilitadores e a dimensão estrutural, eram
vitais para superar os desafios de interpretação e comunicação, ajudando
os parceiros a desenvolver a percepção mútua, conforme ilustrado na
figura 15, relacionada a como interagir, harmonizar seus interesses e
facilitar a construção de uma visão compartilhada para a parceria.
Figura 15 – Dinâmica das dimensões do capital social na mitigação das
dificuldades de colaboração entre universidade e indústria durante a fase de préformação do projeto

Fonte: Al-Tabbaa e Ankrah (2016).
Mais especificamente, a partilha de narrativas e experiências pelos
vários palestrantes, em reuniões como conferências, workshops e cursos
de formação (como influenciada pela dimensão estrutural durante a fase
de pós-formação) recebeu destaque. Esses aspectos reduzem a distância
entre a universidade e os atores da indústria, tornando mais fácil a
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discussão, geração e troca de conhecimentos (AL-TABBAA; ANKRAH,
2016).
Al-Tabbaa e Ankrah (2016) identificaram dois fatores facilitadores
como relevantes para a interação universidade e empresa. Os fatores
desempenharam um papel vital, ao exercerem um efeito positivo nas
dimensões relacional e cognitiva durante o estágio de pré-formação. Mas
a direção do efeito mudou na fase pós-formação (para influenciar as
dimensões relacional e estrutural). Esses dois fatores são o
estabelecimento de objetivos claros e entendimento comum entre as
partes, e o compartilhamento de códigos e narrativas por meio das
instituições intermediárias.
De acordo com os autores, esse entendimento ajudou os atores da
universidade e da indústria a realizar os objetivos centrais da iniciativa,
concentrar sua atenção, proporcionar clareza e guiá-los na maneira de
avançar para a fase de implementação. Posteriormente, os dois fatores
permitiram aos colaboradores estabelecer confiança e obrigação em
relação às parcerias e maior comprometimento, por meio da expectativa
mútua desenvolvida entre eles.
No entanto, apesar de o impacto dos intermediários sobre a relação
entre universidade e indústria ter sido discutido na literatura, o estudo de
Al-Tabbaa e Ankrah (2016) faz uma contribuição, descobrindo o papel
dinâmico dos tradutores de tecnologia no desenvolvimento das dimensões
do capital social durante as duas fases (pré-formação e pós-formação),
conforme ilustrado na figura 16.
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Figura 16 – Dinâmica das dimensões do capital social na mitigação dos
impedimentos de colaboração durante a fase de pós-formação

Fonte: Al-Tabbaa e Ankrah (2016).
O papel dos tradutores de tecnologia evoluiu do desenvolvimento
da obrigação mútua e do entendimento comum para a criação de
confiança e novos laços entre os vários intervenientes na parceria. Os
intermediários precisam estabelecer o compromisso entre os atores que
tipicamente não têm confiança mútua ou relações pré-existentes.
2.3.1 O papel das instituições intermediárias para a gestão da rede
As parcerias estratégicas governo-universidade-indústria
representam uma forma organizacional concebida para integrar conjuntos
distintos de capital intelectual. Nestes casos, os participantes na parceria
trazem à mesa competências, capacidades e contextos organizacionais
muito diferentes. A aliança evolui para uma comunidade de inovação
compartilhada, onde cada participante mantém o legado de suas origens,
mas é socializado em uma rede com valores, normas e vocabulário
comuns (CARAYANNIS; ALEXANDER; IOANNIDIS, 2000).
Os processos sociais dentro dessa comunidade servem como filtro
para a mediação através dessa diversidade, em backgrounds. O
conhecimento de cada organização pode então ser integrado ao novo
contexto de uma comunidade de inovação e aplicado por cada participante
para seus próprios objetivos de aprendizagem (CARAYANNIS;
ALEXANDER; IOANNIDIS, 2000).
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As alianças estratégicas são relacionamentos que precisam ser
nutridos com cuidado e podem alcançar uma estabilidade desejada
somente ao longo de um período de tempo (EHRISMANN; PATEL,
2015). As instituições intermediárias são mencionadas, na literatura,
como tendo um importante papel para o sucesso da colaboração. Estas
instituições possuem o papel de facilitar a ligação entre as universidades
e as indústrias interessadas em formar parcerias, e fazer a gestão das
cooperações.
A existência e efetiva atuação de uma estrutura para gestão das
cooperações, que explicite a visão institucional dessas interações, o
comprometimento das instituições, os objetivos claros e compartilhados,
a busca pela boa comunicação, confiança mútua e boas relações
interpessoais por parte de instituições parceiras, além de informações
preliminares sobre custos e potencial de mercado, são atribuições das
instituições intermediárias e que impulsionam a interação universidadeempresa (ACWORTH, 2008; DOSSA; SEGATTO, 2010).
O estabelecimento de escritórios universitários de transferência de
tecnologia tem um efeito positivo no desempenho da interação entre
universidade e indústria. Os escritórios universitários de transferência de
tecnologia exigem uma grande quantidade de know-how e poder de
marketing. Embora os acadêmicos possuam conhecimentos profissionais
abundantes, eles muitas vezes não têm conhecimento extenso de
marketing ou negociação. Assim, os escritórios especializados de
transferência de tecnologia da universidade são especialmente
importantes para ajudar os acadêmicos a popularizar seus resultados de
pesquisa, criar demanda do setor e unir as duas partes, em benefício de
ambos (FENG et al., 2012).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Com base nos objetivos gerais e específicos propostos nesta tese,
optou-se por uma pesquisa descritiva de posição epistemológica
positivista, adotando-se diferentes métodos de pesquisa, como: revisão
sistemática da literatura, estudo de caso (com análise documental,
observação participante e entrevista em profundidade).
A revisão sistemática da literatura teve como objetivo identificar
os modelos e práticas adotados nos consórcios que promovem a interação
entre universidade e empresa visando atividades de pesquisa précompetitiva colaborativa.
O estudo de caso teve como objetivo identificar as práticas
adotadas em um consórcio de pesquisa pré-competitiva com múltiplos
stakeholders – dentre eles universidades, empresas e governo – que
estimulem a cocriação e compartilhamento de conhecimento.
Com base na compilação das melhores práticas identificadas na
revisão sistemática da literatura (seção 3.1), e no estudo de caso de um
contexto real (seção 3.2), foi criado um framework teórico para
colaboração entre universidade e empresa para a realização de pesquisa
pré–competitiva colaborativa (seção 3.3). A verificação deste framework
teórico foi realizada com especialistas, com intuito de constatar a
consistência do modelo (seção 3.4). A figura 17 resume os procedimentos
que foram utilizados neste estudo.
Figura 17 – Etapas para a construção do framework

Fonte: A autora (2018).
Nas seções seguintes, estão detalhados os procedimentos adotados
em cada uma das etapas da pesquisa.
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3.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA
A revisão sistemática da literatura é uma técnica retrospectiva, que
utiliza dados secundários como fonte de análise. Responde a uma
pergunta claramente formulada, usando métodos sistemáticos e explícitos
para identificar, selecionar e avaliar criticamente pesquisas relevantes
(CLARKE; HORTON, 2001). Os métodos estatísticos (meta-análise)
podem ou não ser usados para analisar e resumir os resultados dos estudos
incluídos.
Segundo Sampaio e Mancini (2007), ao fornecer um resumo claro
e explícito de todos os estudos sobre um determinado assunto, revisões
sistemáticas permitem que uma gama maior de resultados relevantes seja
incorporada, ao invés de limitar as conclusões à leitura de apenas alguns
artigos. Além disso, a realização da revisão sistemática permite identificar
áreas de oportunidade para pesquisa dentro de um tópico ou novas
questões de pesquisa.
Ao adotar parâmetros uniformes, é possível replicar a revisão,
aumentar o escopo da pesquisa, atualizar os dados e monitorar o progresso
das publicações.
A revisão realizada nesta etapa visa responder à seguinte questão
de pesquisa:
Quais são as práticas adotadas nos consórcios de pesquisa précompetitivas com múltiplos stakeholders que favorecem o
compartilhamento de conhecimento e a colaboração em atividades de
pesquisa pré-competitivas?
Para responder a esta questão de pesquisa, foram pesquisados
artigos nas bases de dados SCOPUS, Web of Science e EBSCO.
O Scopus fornece acesso ao banco de dados de referência da
Elsevier Publishing House, que indexa títulos acadêmicos revisados,
títulos de acesso aberto, anais de conferências, publicações comerciais,
séries de livros, páginas de conteúdo científico e patentes de escritórios.
Esta base de dados abrange as áreas de Ciências Biológicas, Ciências da
Saúde, Ciências Físicas e Ciências Sociais.
A Web of Science é a designação comum dada a um conjunto de
bancos de dados conhecido como Science Citation Index (Índice de
Citações), compilado pelo Institute for Scientific Information (ISI). Já a
EBSCO é uma plataforma que permite a busca em diversas bases de
dados. Para a busca, é possível utilizar limitadores específicos para cada
base.
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3.1.1 Delimitação da pesquisa, critérios de inclusão e exclusão de
artigos
Para esta pesquisa, foram definidos alguns critérios para inclusão
e exclusão de artigos do corpus de análise. Não foram incluídos neste
estudo os consórcios formados por pesquisadores que compartilham seus
resultados de forma independente, sem um planejamento estratégico para
integrar as suas pesquisas, pois o objetivo é analisar as práticas adotadas
por aqueles que desenvolvem atividades em conjunto com empresas,
utilizando recursos do Governo. Dessa forma, consórcios formados para
beneficiar um único stakeholder também foram retirados da análise.
Foram considerados para análise consórcios que têm como
stakeholders Governo, Universidade e Empresa, e têm como principais
objetivos o desenvolvimento conjunto de atividades pré-competitivas,
inovação e aceleração de produtos (bens/serviços).
O quadro 5 apresenta todos os critérios utilizados para realizar as
buscas nas três bases de dados: Scopus, Web of Science, EBSCO.
Quadro 5 – Critérios utilizados para a seleção dos artigos – revisão sistemática

Termos de busca: University; Industry; Business; Linkage; Interaction;
Cooperation; Model; Framework; Technology Transfer; Innovation.
Inclusão dos termos de busca: título, resumo ou palavras-chave
Ano da publicação: até 2018
Tipo de publicação: artigos de periódicos avaliados por pares
Idiomas: inglês, espanhol ou português
Combinação
(AND)
(AND)
Results
utilizada
Academy industry
Consortium
39
research
University industry
Consortium
Innovation
107
research
University industry
Joint research
5
collaboration
University industry
Consortium or
3
collaboration
consortia
Industry academic
Consortium
2
collaboration
Industry university
Cooperation or
Consortium or
11
collaboration
Consortia
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Industry academic
Technology transfer

Joint research
University industry
collaboration

Framework or
Model or
Theory
Total

8
8

183

Fonte: A autora (2018).

Em resumo, foram utilizados dois critérios para qualificação dos
artigos:
a) consórcios de pesquisa pré-competitiva com múltiplos
stakeholders – dentre eles, universidade, empresa e governo;
b) gestão de projetos de pesquisa pré-competitiva com
múltplicos skatekolders – dentre eles, universidade, empresa
e governo.
Critérios de inclusão:
a) estudos que evidenciem práticas de gestão de consórcios de
pesquisa pré-competitiva com múltiplos stakeholders –
dentre eles, universidades, empresas e governo;
b) estudos que evidenciem práticas de gestão de projetos de
pesquisa pré-competitiva com múltiplos stakeholders –
dentre eles, universidades, empresas e governo;
c) relatos de caso sobre a experiência de investigadores,
universidades e escritórios de transferência de tecnologia
como integrantes de consórcio de pesquisa pré-competitiva
com múltiplos stakeholders;
d) estudos que relatem contextos do Sistema Nacional de
Inovação que promovam a formação de consórcios de
pesquisa pré-competitiva com múltiplos stakeholders;
e) estudos que descrevam características dos consórcios de
pesquisa pré-competitiva com múltiplos stakeholders.
Critérios de exclusão:
a) estudos que relatem contexto político, legislação;
b) estudos que abordem temas específicos relacionados à
comercialização e licenciamento de tecnologia;
c) estudos que tratem sobre consórcios que não sejam de
pesquisa pré-competitiva com múltiplos stakeholders.
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Após a leitura dos títulos e dos resumos dos artigos selecionados,
foram identificados 10 artigos que atendiam aos critérios de inclusão e
não se enquadravam nos critérios de exclusão.
3.1.2 Seleção dos artigos e análise de conteúdo
A extração das práticas adotadas pelos consórcios para a promoção
da interação universidade e empresa foi realizada por meio da análise do
conteúdo. A pesquisadora compreende que uma prática é uma maneira de
resolver uma tarefa. Neste caso, uma boa prática é a melhor maneira de
resolver uma tarefa a partir do conhecimento público (DOOLEY;
SUBRA; ANDERSON, 2002).
A análise de conteúdo é definida por Bardin (2009) como um
conjunto de técnicas de análise, visando obter, por procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens,
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relacionados às condições de produção/recepção dessas
mensagens.
Sendo assim, neste estudo, a análise de conteúdo foi dividida em
duas etapas:
a) Preparação das informações: todos os artigos que
atenderam aos critérios de inclusão foram lidos e
categorizados em unidades de análise. Buscou-se, na sua
leitura, identificar os atributos que contribuíam para a
formação ou manutenção dos consórcios de pesquisa précompetitivos;
b) Transformação do conteúdo em unidades de análise e
categorização dessas unidades: por meio de uma análise
categorial, os atributos identificados foram agrupados em
macro-dimensões.
A categorização, segundo Bardin (2009), é uma operação de
classificação de elementos constitutivos de um conjunto por
diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero,
com critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou
classes, as quais reúnem um grupo de elementos sob um título genérico,
sendo esse agrupamento efetuado em razão das características comuns
desses elementos. Bardin (2009) destaca que o critério de categorização
pode ser semântico, sintático, léxico e/ou expressivo. Para o agrupamento
dos atributos em dimensões, foi utilizada a classificação léxica, segundo

100

o sentido das palavras, com emparelhamento dos sinônimos e dos
sentidos próximos.
Para auxiliar na codificação e análise dos resultados obtidos nesta
fase do estudo utilizou-se o software MaxQDA. Este é um software
profissional, para análise de dados qualitativos e métodos mistos de
investigação, que auxilia na análise de todos os tipos de dados não
estruturados, tais como: entrevistas, artigos científicos, arquivos
multimídia, perguntas de questionários, entre muitas outras
possibilidades. Lançado pela primeira vez em 1989, a ferramenta detém
longa história de apoio a investigadores das mais diversas áreas
(MAXQDA, 2018)

3.2 ESTUDO DE CASO
Além das melhores práticas identificadas na literatura por meio de
revisão sistemática, outra fonte de coleta de informações utilizada para o
desenvolvimento do framework foi um estudo de caso em um contexto
real. O estudo de caso teve como objetivo identificar as práticas adotadas
por um consórcio, que auxiliam a promoção de projetos de pesquisa e
desenvolvimento colaborativo entre universidades e empresas, bem como
as práticas auxiliares na manutenção do consórcio.
O estudo de caso é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma
unidade analisada em profundidade. Os estudos de caso são realizados
quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando os
eventos são complexos e estão inseridos em um contexto contemporâneo
da vida real (YIN, 2001).
O objetivo dos estudos de caso é responder a "como" e "por quê".
Essas perguntas são do tipo explicativas e as respostas precisam ser
extraídas com o tempo. Por essa razão, nesse tipo de investigação a
observação direta e uma série sistemática de entrevistas são fontes de
evidências fundamentais, além dos documentos, artefatos e observações
no campo (YIN, 2001). O caso analisado foi o Sourthen Ontario Smart
Computing Innovation Plataform (SOSCIP), contextualizado na seção a
seguir.
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3.2.1 O caso analisado: Sourthen Ontario Smart Computing
Innovation Platform
O Sourthen Ontario Smart Computing Innovation Platform
(SOSCIP) é um consórcio estabelecido em abril de 2012, que reúne
pesquisadores de 17 universidades na província de Ontário, no Canadá,
com empresas que usam ferramentas computacionais avançadas para
apoiar projetos de pesquisa e desenvolvimento. O consórcio visa:
a) resolver problemas de negócios;
b) desenvolver produtos e serviços;
c) melhorar os processos de negócios e criar empregos;
d) treinar a próxima geração de pessoal qualificado;
e) trazer produtos e serviços canadenses ao mercado, com mais
rapidez e eficiência.
Por meio desse consórcio, pesquisadores de universidades
parceiras, pequenas e médias empresas (PME) e IBM Canada Ltda
trabalham juntos em projetos de pesquisa, para solucionar problemas
industriais, contribuir para a formação de pessoal altamente qualificado e
levar produtos ao mercado de forma mais rápida e eficiente, com a marca
"Made in Canada".
Um dos maiores pontos fortes do SOSCIP é o foco em pessoas e
parcerias. O modelo colaborativo de pesquisa e desenvolvimento reúne
professores universitários e estudantes de pós-graduação, para trabalhar
em plataformas avançadas de computação com pesquisadores da IBM e
pequenas e médias empresas. Juntos, eles abordam questões de pesquisa
nas áreas de Computação Ágil, Smart City, Água, Energia, Mineração,
Fabricação Avançada, Mídia Digital e Segurança Cibernética.
Dois aspectos foram considerados na escolha deste consórcio para
fazer o estudo de caso. Primeiramente, foi sua sinergia com a proposta de
valor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do
Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. Trata-se de um
programa interdisciplinar e, desde sua gênese, professores e alunos
estudaram o conhecimento como produto ou processo, resultado de
interações sociais e tecnológicas entre agentes humanos e tecnológicos.
O SOSCIP compartilha do mesmo princípio, promovendo a pesquisa
colaborativa em uma equipe interdisciplinar que envolve pesquisadores
de universidades e empresas, e com a utilização de ferramentas
computacionais para resolver problemas e criar produtos.
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Em segundo lugar, a convergência com o grupo de pesquisa
Inteligência, Gestão e Tecnologia para Inovação (IGTI), do qual a
pesquisadora faz parte. A produção científica orientada para a geração de
ferramentas competitivas para as organizações é o foco do IGTI.
Disponibilidade de metodologias e modelos de soluções para busca de
informações competitivas na web, metodologia para a formação de redes
empreendedoras de inovação para micro, pequenas e médias empresas,
redes de informação e transferência de tecnologia, entre outros, são alguns
exemplos de trabalhos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa.
O estudo de caso teve início em setembro de 2016 e, desde essa
data até julho de 2017, a pesquisadora realizou reuniões mensais com a
Diretora Executiva do SOSCIP. Essas reuniões ocorreram via Skype, e o
objetivo principal foi contextualizar o consórcio e apresentar o campo
para a pesquisadora. Esta foi considerada uma etapa de arranjo, que
preparou a entrada da pesquisadora no trabalho de campo. Durante essa
etapa, a pesquisadora formulou as questões de pesquisa e a premissa do
estudo (detalhada na subseção 3.2.2).
O trabalho de campo é o momento em que o pesquisador se desloca
fisicamente para o local em que se encontra o grupo a ser analisado. O
trabalho de campo caracteriza-se pelo contato intenso e prolongado entre
o pesquisador e o caso analisado. Este contato pode durar de meses a anos
(YIN, 2001).
O trabalho de campo teve início em 25 de julho de 2017 e término
em 15 de dezembro de 2017. Nessa fase, a pesquisadora mudou-se para
Toronto, no Canadá, cidade onde está localizada a sede do SOSCIP.
Este estudo de caso foi subsidiado com recursos disponibilizados
pela CAPES (processo número 88881.131679 / 2016-01), que deu suporte
financeiro à pesquisadora. As subseções a seguir detalham os
procedimentos metodológicos adotados na condução do estudo de caso.
3.2.2 Procedimentos utilizados no estudo de caso
Os estudos de caso são baseados em algumas premissas, como
questões de estudo, suas respectivas proposições, unidades de análise,
fonte de dados e os critérios que serão usados para interpretar os
resultados. A partir dessas questões é estabelecida a estratégia de pesquisa
mais apropriada (YIN, 2001). O estudo de caso realizado pretende
responder às seguintes questões:
a) Quais são as práticas adotadas pelo SOSCIP que promovem
a manutenção do consórcio?
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b) Como o SOSCIP promove ações colaborativas entre
empresas e universidades para realizar atividades de pesquisa
e desenvolvimento colaborativas?
c) Quais são as práticas adotadas pelo SOSCIP que ajudam na
conclusão efetiva dos projetos de colaboração?
Para responder às questões de pesquisa propostas, foram definidas
as seguintes premissas, ilustradas na figura 18:
1. O consórcio depende dos recursos disponíveis no
ecossistema regional de inovação de Ontário.
2. A governança compartilhada entre os membros da
instituição é uma das pedras angulares que mantêm o
consórcio.
3. Um aspecto que promove a sustentabilidade do consórcio é
o sucesso obtido nos projetos. O sucesso, neste caso,
significa a conclusão do objetivo inicial do projeto.
Figura 18 – Premissas do estudo de caso

Fonte: A autora (2018).
As seguintes unidades de análise foram utilizadas para coletar os
dados:
a) ecossistema de Inovação de Ontário;
b) práticas utilizadas para manter o consórcio;
c) práticas utilizadas pelo SOSCIP para auxiliar na conclusão do
projeto.
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3.2.2.1 Aprovação no Comitê de Ética da Universidade de Toronto
O procedimento metodológico adotado neste estudo de caso foi
submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de Toronto
(UofT), por meio do Protocolo de Referência número 35226 (Anexo A).
Esta universidade é a principal instituição administrativa do SOSCIP, e a
pesquisadora foi registrada nesta instituição como Estudante Visitante de
Pós-Graduação Internacional. O Prof. Vivek Goel, co-presidente do
SOSCIP e professor na UofT, foi seu co-corientador durante o período no
exterior.
3.2.3 Fontes de dados
Segundo Yin (2001), as evidências de um estudo de caso podem
vir de seis fontes diferentes: documentos, registros no arquivo,
entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos.
As evidências devem vir de pelo menos duas fontes, mas devem convergir
em relação ao mesmo conjunto de fatos ou descobertas. Na pesquisa
social, esse processo de verificação cruzada é chamado de triangulação
(SHIPMAN, 1997; SILVERMAN, 2000).
O processo de triangulação reforçando as evidências tem como
objetivo ilustrar o “quadro completo”. No entanto, o uso de diferentes
fontes de evidências precisa ser feito com cautela. Cada fonte tem uma
proposta específica e fornece dados válidos, confiáveis e objetivos. Os
dados precisam convergir na mesma direção (TAYLOR; BOGDAN,
1997; SILVERMAN, 2000).
A figura 19 mostra como as fontes de dados precisam convergir
em um estudo de caso. As principais fontes de dados são: observação,
entrevistas (espontâneas, com grupo ou indivíduo, estruturadas ou não),
documentos, registros em gravação de áudio ou vídeo (SILVERMAN,
2000; YIN, 2001).
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Figura 19 – Convergência de várias fontes de informações

Fonte: Yin (2001, p. 101).
Os métodos de observação são fundamentais para entender outra
cultura. A análise textual é apropriada para entender as categorias dos
participantes, como a linguagem e outros sistemas de sinais. Métodos de
entrevista são usados para entender experiências. E transcrições (de vídeo
ou de gravação de áudio) são usadas para entender como os participantes
organizam suas conversas (SILVERMAN, 2000).
Neste estudo de caso, foram utilizadas três fontes de dados: (a)
observação participante, (b) análise documental e (c) entrevistas. Por
meio dessas fontes, a pesquisadora coletou dados experimentando,
examinando e inquirindo. De acordo com Wolcott (1994), estes são os
principais tipos de coletas de dados utilizados por pesquisadores
qualitativos. As subseções a seguir explicam os procedimentos utilizados
para coletar e analisar os dados para cada tipo de fonte.
3.2.3.1 Observação participante
A observação participante é uma técnica de etnografia. São
momentos em que o pesquisador participa da vida e hábitos do grupo de
estudo. Praticar uma observação participante significa participar da vida,
hábitos e costumes do grupo pesquisado (SILVERMAN, 2000).
O objetivo principal da observação participante é coletar dados que
não são obtidos por meio de perguntas. Os dados coletados durante as
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observações participante apoiaram e complementaram os dados obtidos
durante as entrevistas em profundidade. A pesquisadora observou as
discussões sobre os projetos, critérios de revisão, participação do comitê
e dos membros da equipe, as interações entre os membros e o ambiente
das reuniões.
Nesta pesquisa, os dados foram obtidos no escritório do SOSCIP,
localizado em Toronto - Canadá. A observação participante foi utilizada
durante as reuniões do SOSCIP. A pesquisadora foi apresentada pela
Diretora Executiva do SOSCIP, por meio de envio de e-mail antecipado
a todos membros do consórcio. Antes de cada reunião de que a
pesquisadora participou, a diretora mencionou a presença da
pesquisadora. Durante os cinco meses de pesquisa, a pesquisadora
trabalhou diariamente no escritório da SOSCIP.
A observação participante foi realizada durante as reuniões do
Comitê Consultivo Científico (SAC), reuniões do Conselho de
Administração e reuniões da equipe do SOSCIP. A pesquisadora tomou
notas durante essas reuniões e registrou imagens para apoiar suas
observações. No entanto, nenhum áudio ou vídeo das reuniões foi gravado
por conta do sigilo envolvido nas discussões. Além das reuniões, a
pesquisadora participou de eventos promovidos pelos atores do
ecossistema de inovação de Ontário-CA.
Para a observação participante, a pesquisadora utilizou um diário
de campo, que apoiou a etapa de análise. As análises da observação
participante foram feitas a partir do que foi registrado pela pesquisadora.
As notas representam a matéria-prima da observação participativa.
Assim, as notas precisam ser o mais completas possível (TAYLOR;
BOGDAN, 1997). Os dados foram codificados de acordo com a revisão
de literatura previamente realizada pela pesquisadora.
3.2.3.2 Análise documental
O objetivo principal da análise de documentos é entender como o
SOSCIP constrói sua identidade organizacional. Os documentos
analisados foram: relatórios anuais do consórcio, boletim informativo
mensal, vídeos institucionais, relatório de impacto da SOSCIP, website.
Os dados, fornecidos pela Diretora Executiva, foram obtidos
pessoalmente no escritório do SOSCIP. Eles foram posteriormente
codificados de acordo com a revisão de literatura previamente realizada
pela pesquisadora.
A Análise Crítica do Discurso (CDA) foi utilizada para analisar os
documentos. De acordo com Fairclough (2006), a CDA não estuda apenas
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a gramática, mas o discurso, a análise das relações dialéticas entre
semiose (incluindo a linguagem) e outros elementos das práticas sociais.
3.2.3.3 Entrevistas em profundidade
O principal objetivo dessas entrevistas foi coletar dados sobre as
percepções de pesquisadores, parceiros de pesquisa, equipe do SOSCIP,
equipe de suporte técnico, representantes das instituições membros e
parceiras sobre o SOSCIP.
As entrevistas foram realizadas pessoalmente, no escritório do
SOSCIP ou nas instituições parceiras. A pesquisadora utilizou um roteiro
de entrevista semiestruturado (ver Apêndices C, D e E). A entrevista tem
o mesmo modelo de uma conversa, pois é flexível e dinâmica. A
pesquisadora introduz um tópico ou uma pergunta, e o entrevistado
responde à pergunta. O guia de entrevista apoia o pesquisador sobre quais
pontos precisam ser esclarecidos e ajuda a manter o foco nos temas
(TAYLOR.; BOGDAN, 1997).
As entrevistas em profundidade foram conduzidas com indivíduos
de seis grupos diferentes. Os perfis foram selecionados para analisar a
coerência da informação e obter percepções de diferentes perspectivas. O
áudio da entrevista foi gravado com autorização prévia dos sujeitos.
Como este é um estudo qualitativo, o tamanho da amostra foi definido por
conveniência. A amostra ideal é de no mínimo três entrevistados por
perfil. Os participantes foram selecionados com o auxílio da Diretora
Executiva do SOSCIP. Os critérios de elegibilidade e o tamanho da
amostra selecionada em cada um dos cada perfis são apresentados no
quadro 6.
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Quadro 6 – Amostra das entrevistas em profundidade

Número de
entrevistados

Critério de elegibilidade

SOSCIP
Pesquisador
(Apêndice A)

6 pesquisadores
acadêmicos

O pesquisador e seu parceiro
precisam estar no mesmo
projeto.
Pesquisadores em diferentes
etapas do projeto SOSCIP foram
entrevistados.

SOSCIP
indústria
parceira no
projeto
(Apêndice A)

4 indústrias
parceiras de
projetos

O parceiro e o pesquisador
precisam estar no mesmo
projeto.

Instituições
membro do
SOSCIP
(Apêndice B)

5
representantes
de instituições
membro

Representantes das instituições
acadêmicas membro do
SOSCIP.

Equipe de
operação do
SOSCIP
(Apêndice C)

5 profissionais
do SOSCIP

Profissionais que trabalham no
consórcio.

Equipe de
suporte técnico
(Apêndice C)

2 técnicos de
suporte

Profissionais que trabalham
diretamente com as plataformas
tecnológicas.

Perfil

Fonte: A autora (2018).
Após a introdução pela Diretora Executiva, a pesquisadora enviou
convite via e-mail por meio da instituição de vínculo canadense:
paloma.zimmer@mail.utoronto.ca. Por favor, verifique o texto do e-mail
no Apêndice D. Se, após uma semana do envio do e-mail, a pesquisadora
não recebesse uma resposta, ela entrava em contato por telefone
(Apêndice E).
A participação dos entrevistados nesta pesquisa foi voluntária e
nenhuma compensação foi necessária. O direito de desistir da entrevista
está descrito na Carta de Consentimento (Apêndice F). Caso o
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participante desejasse desistir, seus dados seriam destruídos e sua saída
não acarretaria em consequências para o participante.
Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas. Os dados foram
posteriormente codificados e tabulados. O código foi desenvolvido a
partir da revisão de literatura previamente realizada pela pesquisadora.
3.2.4 Análise dos dados
No que diz respeito aos critérios para interpretar os dados, Yin
(2001) acredita que não existe uma maneira precisa de estabelecer os
critérios. No entanto, o que se espera de um estudo de caso, por ser um
estudo aprofundado, é que mais de uma fonte de dados seja utilizada, e
que seus resultados não contrastem entre si. O pesquisador deve
apresentar uma concatenação de evidências, com elos explicativos entre
as questões de pesquisa, os dados coletados e as conclusões alcançadas,
para eliminar interpretações alternativas e produzir conclusões
irrefutáveis.
Para garantir a convergência das informações que foram coletadas
das diferentes fontes de dados, foi adotada a lógica de "adequação ao
padrão". Nesse sentido, várias partes do mesmo caso podem ser
relacionadas à mesma proposição teórica, se forem consistentes com o
padrão observado. Assim, a pesquisadora constrou uma cadeia de
evidências. Ou seja, ligações explícitas entre as perguntas feitas, os dados
coletados e as conclusões alcançadas. A figura 20 mostra todas as fontes
de dados utilizadas neste estudo de caso.
Figura 20 – Fontes de dados utilizadas para a realização do estudo de caso

Fonte: A autora (2018).
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O software MaxQDA foi usado para auxiliar na codificação e
análise dos resultados obtidos a partir de entrevistas em profundidade,
observação participante e análises documentais.
Nas análises qualitativas, o processo de análise é dividido em
poucas etapas. Primeiro, todo o material que será utilizado nas análises
precisa ser organizado. Em segundo lugar, as frases principais precisam
ser codificadas e classificadas por similaridade ou analogia. A próxima
etapa é interpretar os conceitos (TAYLOR; BOGDAN, 1997). A figura
21 mostra os fluxos das atividades adotados na análise dos dados obtidos
no campo.
Figura 21 – Etapas adotadas na análise dos dados obtidos durante o estudo de
caso

Fonte: A autora, baseado em Miles (1994) e Silverman (2000).
O primeiro passo consistiu na redução de dados. Essa fase, de
acordo com Miles (1994) e Freeman (2017), é uma forma de análise que
aguça, classifica, focaliza, descarta e organiza dados em unidades de
significado a serem classificadas, de tal maneira que as conclusões finais
possam ser extraídas e verificadas.
Freeman (2017) defende cinco modos de pensar a análise
qualitativa: categórico, narrativa, dialética, poético e diagramático. Cada
modo de pensar fornece análise com uma estratégia destinada a fazer algo
com os dados e, por sua vez, ser capaz de dizer algo significativo sobre
eles. De acordo com o propósito deste estudo de caso, os dados foram
organizados pelo modo de pensamento categórico.
A análise categórica, ou temática, consiste em criar critérios a
partir dos quais se identificam e se organizam os dados em unidades.
Nesse tipo de análise, o foco é determinar o que é algo em relação ao
esquema conceitual que lhe dá sentido (FREEMAN, 2017; GRBICH,
2007). A análise temática é comumente utilizada na pesquisa qualitativa
e ocorre quando todos os dados estão coletados. É um processo de
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segmentação, categorização e religação de aspectos do banco de dados
antes da sua interpretação final.
Na literatura, o processo de olhar os dados usando “lentes” é
chamado de “esquema teórico”, “referencial teórico”, “abordagem
analítica”. Embora recebam nomes diferentes, o significado destes
conceitos é o mesmo: dar sentido aos dados a partir de uma perspectiva
empírica (FREEMAN, 2017; ANFARA; MERTZ, 2006; SILVERMAN,
2000). Alguns exemplos de referenciais teóricos são: a análise do discurso
foucaultiano, a semiótica saussuriana, a análise de Sack, a teoria da
aprendizagem vygotskiana, o capital social (ANFARA; MERTZ, 2006;
SILVERMAN, 2000). Para escolher uma abordagem analítica, o
pesquisador precisa considerar a aplicabilidade do framework ao
problema de pesquisa.
A codificação dos dados com base em um esquema teórico deve
ser feita apenas no estágio de sua redução. A teoria deve ser adequada às
questões de pesquisa nas quais o pesquisador está interessado. De fato, ao
invés de ser uma limitação, uma teoria deve gerar uma série de direções
para a pesquisa. O pesquisador precisa observar seus dados e fazer as
conexões (SILVERMAN, 2000).
O segundo fluxo principal de atividade de análise é o Esquema
Visual. Nessa fase é criada uma determinação de nível, um ponto de
comparação e relação entre unidades (MILES, 1994; FREEMAN, 2017).
De acordo com Miles (1994), Esquema Visual é um formato visual
que apresenta informações de forma sistemática, para que o pesquisador
possa tirar conclusões válidas e tomar as ações necessárias. Para criar uma
exibição, é necessário que o pesquisador pense sobre as questões de
pesquisa e quais partes dos dados são necessárias para respondê-las.
Neste estudo de caso, os dados são exibidos em redes. Miles (1994)
define rede como uma série de nós, conectados por links. Eles “se prestam
bem a uma abordagem sintagmática e orientada por caso, que recria o
‘enredo’ de eventos ao longo do tempo, bem como mostra a complexa
interação de variáveis” (p. 239).
A terceira fase de análise, chamada por Miles (1994) e Silverman
(2000) como Desenho de Conclusão, consiste em obter os resultados que
foram colecionados e examiná-los novamente, através da lente ou
moldura de uma ou várias posições teóricas, a fim de extrair mais sentido
deles e elevar a discussão analítica a um nível mais abstrato (GRBICH,
2007).
A verificação, última fase da análise de dados, “pode ser tão breve
quanto um segundo pensamento fugaz, cruzando a mente do analista
durante a escrita” (MILES, 1994, p. 11). Neste estudo de caso, a validação

112

dos dados foi feita por triangulação. Este método suporta os dados que
mostram que os resultados, independentemente de suas medidas,
concordam com ele ou, pelo menos, não o contradizem.
3.2.5 Limitações do estudo de caso
Cada estudo tem diferentes tipos de limitações. As próprias
escolhas dentro do desenho da pesquisa representam uma limitação do
estudo. As escolhas são um processo contínuo, no trabalho de campo,
desde os primeiros pensamentos até o seu final (SHIPMAN, 1997). As
conclusões deste estudo de caso podem ser tomadas desde que os
procedimentos metodológicos utilizados sejam levados em consideração.
Os resultados obtidos neste estudo de caso são específicos da
organização analisada. Os dados não devem ser extrapolados para todo o
consórcio colaborativo de pesquisa e desenvolvimento. O fator contextual
pode influenciar o ambiente de pesquisa, portanto, os resultados deste
estudo de caso ilustram o cenário no qual a pesquisadora coletou os dados
- entre setembro de 2016 e dezembro de 2017.

3.3 DESENVOLVIMENTO DO FRAMEWORK
Framework é definido como uma representação sobre como os
elementos de um determinado sistema estão conectados (CROSSAN et
al., 1999; FERNANDES, 2017; NUNES, 2017). De acordo com Crossan
et al. (1999), um bom framework deve identificar o fenômeno de
interesse, suas principais premissas, e o relacionamento entre seus
elementos precisa ser descrito.
Os resultados obtidos na Revisão Sistemática (seção 3.1) e no
Estudo de Caso (seção 3.2) serviram de base para a construção do
framework Fundamento em Boas Práticas (figura 22). O framework foi
elaborado por meio da construção do Mapa Cognitivo da pesquisadora.
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Figura 22 – Subsídios utilizados para a construção do framework

Fonte: A autora (2018).
O mapa cognitivo é uma técnica formal com regras para serem
desenvolvidas, no qual os conceitos que representam elementos de um
problema complexo são organizados e estruturados com o uso de
diagramas e setas (EDEN, 2004; FERRETTI, 2016).
O esquema visual fornece uma sistematização bem organizada de
conceitos e teorias, facilita o acesso aos principais conceitos, além de ser
útil na organização e estruturação de árvores de valor (FERRETTI, 2016).
O primeiro passo, na construção do framework foi combinar os
elementos identificados nos artigos científicos com os elementos
identificados no estudo de caso. O passo seguinte foi explorar as:
a) razões para determinada prática;
b) formas por meio das quais essas práticas são viabilizadas; e
c) conexões entre as práticas, explicações e consequências.
3.3.1

Verificação do framework com grupo de especialistas

Com o objetivo de verificar a aplicação do framework proposto, a
pesquisadora compartilhou o mesmo com os dois especialistas. O
objetivo desta etapa foi verificar o marco conceitual, o significado das
palavras (semântica) e a relação entre os conceitos.
Inicialmente estava prevista a aplicação da técnica Delphi, com um
grupo mínimo de sete especialistas. No entanto, após o envio de 25
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convites, somente quatro especialistas aceitaram participar desta etapa do
estudo, e apenas dois realmente finalizaram o formulário de avaliação.
Os dados foram coletados por meio de um formulário estruturado
on-line. O fato de não haver reunião física reduziu a influência de fatores
psicológicos, como o efeito da persuasão, a relutância em abandonar
posições assumidas, a predominância de grupos majoritários em relação
a opiniões minoritárias. Além disso, respostas escritas levam a respostas
mais ponderadas e cuidadosas.
Com o intuito de verificar o grau de concordância entre os dois
especialistas com relação às práticas propostas no framework inicial foi
utilizado o Coeficiente de Kappa de Cohen. Teste coeficiente é utilizado
pata medir o grau de concordância entre dois ou mais especialistas quando
realizam uma avaliação nominal ou ordinal de uma mesma amostra. O
resultado pode variar entre -1 e 1, sendo o valor mais próximo de 1
interpretado como concordância perfeita, e quanto mais próxima de 0
como concordância aleatória.
A fórmula para calcular o Kappa de Cohen para dois avaliadores
é:

onde:
Po = concordância observada enrtre os dois avaliadores.
Pe = probabilidade hipotética de acordo casual.
Se acordo com Landis e Koch (1977, p.165) o coeficiente pode ser
interpretado da seguinte forma:
Estatística de Kappa (K)
Grau de concordância
entre os especialistas
0.00 > K
Pobre
0.00<0.20
Concordância ao acaso
0,21<0,40
Leve concordância
0,41<0,60
Concordância moderada
0,61<0,80
Concordância substancial
0,81<1,00
Concordância quase perfeita
A aplicação do Coeficiente de Kappa foi medir o quanto a opinião
dos dois especialistas corvergiam sobre a versão inicial do framework. As
práticas em que houveram maiores divergenciais e que impactaram em
um baixo índice de Kappa foram removidas do framework final. Dessa
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forma, foram mantidas no framework somente as práticas em que ambos
especialistas concordaram e e possuíram opinião convergente.
3.3.2 Grupo de especialistas
Sobre o número de especialistas Hsu e Sandford (2007) afirmaram
que não existe consenso na literatura. Dois especialistas completaram a
etapa de verificação do framework. Número suficiente para utilizar o
Coeficiente de Kappa Cohen para a medicação do grau de concordância
entre os especialistas.
O grupo de especialistas foi formado por Diretores Executivos, ou
cargos similares, de consórcios de pesquisa pré-competitivos com
múltiplos stakeholders. Estes consórcios foram selecionados a partir da
Revisão de Literatura e da pesquisa no Google (utilizando como palavraschave “consortium + university + industry + innovation”).
Foram convidados somente representantes de consórcios que
atenderam aos seguintes requisitos mínimos:
a) possuir múltiplos stakeholders, dentre eles uma universidade,
uma empresa e o governo;
b) estar ativo há pelo menos cinco anos;
c) realizar pesquisas pré-competitivas.
O Apêndice G mostra o filtro utilizado para a seleção do consórcio,
e escolha do especialista para envio do formulário de verificação do
framework (Apêndice H).
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4 BOAS PRÁTICAS IDENTIFICADAS NA REVISÃO
SISTEMÁTICA DA LITERATURA EM ARTIGOS DE
PERIÓDICOS INDEXADOS
Este capítulo apresenta os resultados obtidos na revisão sistemática
realizada em três bases de dados: Scopus, Web of Science e EBSCO. Os
procedimentos metodológicos adotados nesta revisão, assim como os
termos de busca utilizados, estão descritos na seção 3.1 Revisão
Sistemática da Literatura.
A partir dos critérios pré-definidos neste estudo, foram analisados
dez artigos. O objetivo da análise realizada foi identificar quais práticas
são adotadas nos consórcios de pesquisa pré-competitiva com múltiplos
stakeholders, dentre eles universidades, empresas e governo. Dessa
forma, artigos que apresentam práticas de consórcios, ou alianças que não
consideram no mínimo estes três stakeholders, não foram incluídos nesta
revisão.
A maior parte dos artigos analisados discute os resultados obtidos
em um único estudo de caso (ROD; PALIWODA, 2003; ÖSTERLE;
OTTO, 2010; ROELOFSEN et al. 2011; MORRISON et al., 2015;
PRATT; HYDER, 2017; OMIDVAR; EDLER; MALIK, 2017).
Como os estudos de casos não são generalizáveis, eles devem ser
preferencialmente utilizados com o objetivo de gerar ideias e insights para
trabalhos posteriores (YIN, 2001). Dessa forma, o propósito deste estudo
foi selecionar as práticas específicas de cada caso analisado e agrupá-las
em macrocategorias, com o intuito de identificar semelhanças.
Assim, esta revisão teve como propósito identificar:
a) práticas externas ao consórcio que estimulam a criação e a
manutenção dos consórcios de pesquisa pré-competitivos
com múltiplos stakeholders;
b) práticas adotadas no consórcio para a gestão das relações; e
c) práticas adotadas no âmbito dos projetos, que favorecem sua
efetiva conclusão.
Nenhum dos dez artigos que resultaram da revisão sistemática
apresenta, de forma estruturada, práticas relacionadas a esses três
contextos.
Os estudos considerados nesta revisão sistemática possuem
diferentes unidades de análise. No quadro 7 constam os artigos
analisados, com suas respectivas unidades de análise e estratégia de
pesquisa adotada.
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Quadro 7 – Artigos analisados na revisão sistemática, com suas respectivas
unidades de análise

Autoria

Unidade de análise

Estratégia

Lee e Richardson
(1990)

Formação e estrutura
de um consórcio

Estudo de caso único

Carayannis,
Alexander e
Ioannidis (2000)

Compartilhamento
de conhecimento

Estudos de casos
múltiplos países

Daniel, Hempel e
Srinivasan (2002)

Estruturado a partir
dos envolvidos na
execução de projeto

Multicasos (país)

Rod e Paliwoda
(2003)

Perspectivas dos
stakeholders

Estudo de caso único

Österle e Otto (2010)

Compartilhamento
de conhecimento

Estudo de caso único

Roelofsen et al.
(2011)

Aprendizagem dos
stakeholders

Estudo de caso único

Morrison et al.
(2015)

Compartilhamento
de conhecimento

Estudo de caso único

Pratt e Hyder (2016)

Equilíbrio da
governança

Estudo de caso único

Pratt e Hyder (2017)

Equilíbrio da
governança

Estudo de caso único

Omidvar, Edler e
Malik (2017)

Capacidade absortiva Multicasos (país)
das empresas
participantes de
consórcios
Fonte: A autora (2018).

Lee e Richardson (1990) apresentam o modelo utilizado pelo
Colorado Institute for Artificial Intelligence (CIAI), um consórcio de
pesquisa e desenvolvimento criado em parceria com indústrias,
universidades e governo estadual. O modelo adotado no consórcio é
considerado efetivo na transferência de tecnologia das universidades para
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as indústrias. O CIAI promove desenvolvimento econômico no estado
onde está inserido, por meio da geração de tecnologias em inteligência
artificial aplicada a negócios e indústrias, e por meio do desenvolvimento
de recursos humanos em universidades.
Carayannis, Alexander e Ioannidis (2000) propõem um framework
de considerações e habilidades de gerenciamento estratégico que as
empresas devem desenvolver para participar de consórcios de pesquisa
pré-competitiva (envolvendo governo, universidade e indústria), para
assegurar que o compartilhamento de conhecimento ocorra através dos
limites organizacionais.
Para a construção do framework, os autores realizaram uma análise
transversal de casos representativos de alianças envolvendo governo,
indústria e universidade dos EUA (Microelectronics Advanced Research
Corporation – MARCO), da Alemanha (Fraunhofer Gesellschaft) e da
França (MEDEA).
A maioria das government-university-industry strategic
partnerships (GUISPs) é estabelecida para operar durante um período
finito de suporte, ou com estágios explícitos ou implícitos de evolução,
que alteram o foco e as operações da parceria ao longo do tempo. Isso
torna o conceito de “gerenciamento do ciclo de vida” relevante para o
estudo dessas parcerias.
O gerenciamento do ciclo de vida aborda como os processos de
gerenciamento coevoluem com o amadurecimento de uma organização, o
que significa que diferentes abordagens são necessárias em diferentes
estágios de desenvolvimento.
O “sucesso” de uma GUISP pode estar vinculado à sua capacidade
de gerar aprendizado e mudança cultural nas organizações participantes,
e pode ser limitado por barreiras a essa mudança. As medidas de sucesso
da GUISP devem estar ligadas à capacidade da parceria de criar novas
ciências e incentivar a difusão dessa inovação para além de seus parceiros.
Daniel, Hempel e Srinivasan (2002) elaboraram um framework a
partir do estudo de 58 centros de pesquisa e desenvolvimento
colaborativos entre universidade, empresa e governo. O framework
propõe tarefas, processos e estruturas centrais para avaliação de
desempenho de tais centros.
Os consórcios bem-sucedidos alavancam quatro relações centrais
de processos:
a) a criação de capacidade de pesquisa, que produz avanços no
conhecimento do processo e do produto;
b) comportamentos de transferência de tecnologia dentro das
organizações dos participantes;
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c) satisfação dos participantes com os resultados; e
d) a continuidade do apoio do patrocinador da indústria, ou seja,
o compromisso com a colaboração.
Rod e Paliwoda (2003), com base em uma análise de caso
detalhada de um empreendimento colaborativo, propõe insights sobre o
estabelecimento e o gerenciamento contínuo de tais alianças. O
framework proposto é resultado de um estudo de caso conduzido em um
consórcio colaborativo estabelecido por 13 organizações, que
representam os setores acadêmico, industrial e governamental.
O framework proposto pelos autores descreve os fatores críticos
que influenciam diretamente nos resultados das alianças estratégicas.
Também estabelece a base para quais condições devem existir entre os
parceiros colaboradores, e quais questões devem ser abordadas no início
e no gerenciamento das relações.
Österle e Otto (2010) propõem um método que visa facilitar a
colaboração multilateral de pesquisadores e profissionais durante o
processo de pesquisa no âmbito de um consórcio de pesquisa. O método
baseia-se na participação ativa de especialistas da comunidade de
praticantes, concedendo aos pesquisadores acesso à sua base de
conhecimento, um processo de design de artefato multi-interativo, e
financiamento da pesquisa pelos parceiros da indústria. O framework
proposto visa facilitar a colaboração de pesquisadores acadêmicos e
profissionais durante o design de artefatos. Portanto, o método define
explicitamente os papéis das empresas parceiras de pesquisa, bem como
os papéis dos pesquisadores acadêmicos. O método foi proposto baseado
em um processo de projeto de autoavaliação que foi realizado durante um
período de 20 anos.
Roelofsen et al. (2011) apresentam uma abordagem para facilitar o
aprendizado entre integrantes de consórcio de pesquisa e seus múltiplos
stakeholders. Os autores identificaram que os stakeholders apresentam
dificuldade em traduzir o aprendizado obtido em ação.
O Consórcio Ecogenômico foi estabelecido em 2003 e
cofinanciado pelo governo holandês, com a importante pré-condição de
que os atores da pesquisa pública e da indústria sejam reunidos. Como
resultado, ele foi organizado como um consórcio público-privado de P&D
de larga escala, do qual universidades, institutos nacionais de pesquisa e
empresas com foco em P&D participam. Seu objetivo é buscar a ciência
e as tecnologias da genômica, para o uso sustentável dos ecossistemas do
solo para agricultura e outras finalidades antropogênicas, e compreende
pesquisas nas disciplinas de ecologia, microbiologia, ciências do solo,
ciências ambientais, biotecnologia e bioinformática.
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No consórcio, a prática de P&D envolvia somente as partes não
científicas em estágios posteriores de desenvolvimento tecnológico. Este
envolvimento era restrito a questões sobre a utilização de novas
tecnologias e aos riscos envolvidos. O modelo proposto pelos autores
propõe o envolvimento dos stakeholders nos estágios iniciais, desde a
exploração do problema. No framework proposto pelos autores, os
stakeholders são envolvidos em todos os estágios de execução do projeto
– na mesma mesa estão academia, empresa e governo.
A principal suposição subjacente a esses projetos é que a
colaboração interdisciplinar e o envolvimento de partes interessadas
relevantes aumentam o valor científico e social da pesquisa, resultam no
desenvolvimento de produtos que efetivamente abordam problemas
sociais complexos e oferecem oportunidades para iniciar projetos de
pesquisa de acompanhamento. As diferenças de perspectivas, interesses e
histórico dos stakeholders são consideradas contribuições valiosas para o
processo de inovação.
Outro ponto abordado no framework dos autores é a condução das
reuniões com propósito deliberativo. A deliberação é caracterizada por
um processo de diálogo e argumentação que facilita às partes interessadas
trocar pontos de vista e obter uma compreensão profunda das suas
próprias posições e das hipóteses subjacentes.
A discordância em certas questões é, pelo menos, bem importante,
pois revela diferentes maneiras de enquadrar questões e áreas
interessantes, onde mais pesquisas são necessárias. Particularmente em
relação às tecnologias emergentes, que estão em suas primeiras fases de
desenvolvimento, são apreciados o alargamento e o enriquecimento dos
debates. Isso envolve um aumento na gama de atores envolvidos e tópicos
que são colocados na agenda, e evita a exclusão de partes interessadas e
ideias potencialmente criativas.
Morrison et al. (2015) propõem a implantação de uma estrutura de
governança interna, para o compartilhamento de materiais e dados em
consórcios de pesquisa. De acordo com os autores, uma estrutura de
governança pode facilitar um sistema transparente e responsável, ao
mesmo tempo que cria confiança entre as instituições parceiras.
Os autores realizaram um estudo de caso no StemBANCC, um
consórcio europeu de pesquisa multipartidário, que visa construir um
recurso de 1.500 linhas de células-tronco pluripotentes induzidas bem
caracterizadas para modelagem de doenças in vitro e estudos de
toxicologia.
A estrutura de governança do projeto foi desenvolvida em duas
etapas. Um pequeno grupo de trabalho identificou os principais
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componentes de uma estrutura e traduziu os acordos legais do projeto em
um documento de política preliminar. A segunda fase permitiu a entrada
de todos os parceiros do consórcio para moldar o desenvolvimento
interativo de um documento de política final, que poderia ser acordado
por todas as partes. Estratégias de gerenciamento de tempo cuidadosas
foram necessárias para gerenciar a duração desse componente. Essa parte
do processo também serviu como um espaço exploratório, onde diferentes
opções poderiam ser propostas, possíveis lacunas no planejamento
identificadas e atividades de coordenação do projeto especificadas.
A governança abrange uma ampla gama de métodos formais e
informais de coordenação e organização de atividades. Um quadro de
governação deve definir claramente o que deve ser feito, como deve ser
feito, a ordem em que os procedimentos devem ser executados e onde
reside a responsabilidade pelas tarefas específicas.
O desenvolvimento de uma estrutura de governança específica
precisa ser direcionado para a tarefa específica de compartilhar materiais
e dados e deve ser proporcional, para garantir que a carga de governança,
em termos de tempo e carga de trabalho, não supere as vantagens de ter
uma estrutura de governança.
Pratt e Ryder (2017) propuseram um framework que descreve
como a governança de consórcios, composta por instituições de países de
alta renda e países de baixa e média renda, deve ser estruturada para
promover a equidade em saúde. Os autores utilizaram como referência
um estudo de caso realizado com o consórcio do Future Health Systems,
que é financiado pelo Departamento para o Desenvolvimento
Internacional do Reino Unido e realiza pesquisas para melhorar a
prestação de serviços de saúde para os pobres em Bangladesh, China,
Índia e Uganda.
Pratt e Ryder (2016) utilizam uma abordagem conceitual para
explorar como a governança dos consórcios de pesquisa em saúde global
transnacional deve ser estruturada para promover a equidade em saúde.
Para isso, aplica-se uma conta chamada governança de saúde
compartilhada para derivar orientação procedural e substantiva. Uma lista
de verificação baseada nesta orientação é proposta, para ajudar os
consórcios de pesquisa a determinar onde suas práticas de governança
promovem fortemente a equidade e onde podem ficar aquém das
expectativas.
Omidvar, Edler e Malik (2017), considerando os consórcios de
P&D como unidades de análise e com base em insights de três estudos de
caso de P&D colaborativos, propuseram um framework para o
desenvolvimento da Capacidade Absortiva ao longo do tempo e entre

123

fronteiras interorganizacionais, intraorganizacionais e de prática em
diferentes estágios, em que o grau de aprendizado depende de uma série
de pré-condições. Os autores estruturaram seu framework a partir do
estudo de caso de três consórcios de pesquisa e desenvolvimento:
HOUSE, ASTHMA e FLIGHT.
O quadro 8 apresenta as práticas extraídas dos artigos analisados.
Ao todo, foram identificadas 80 boas práticas. Conforme se pode
observar, a maior dos estudos concentra-se em evidenciar aspectos
relacionados à governança e ao escopo de atuação do consórcio.
Quadro 8 – Práticas identificadas na revisão sistemática

Boas práticas
Política do Governo

Políticas governamentais, estaduais e
federais de longo prazo.
Programas de inovação alinhados com a
política governamental de longo prazo.
Colaboração universidade-indústria
incentivada por políticas
governamentais.
As agências governamentais de
financiamento conduzindo projetos
colaborativos com participação
condicionada da indústria e da
universidade nos projetos.
Bolsa de pesquisa vinculada à pesquisa
aplicada como forma de atrair e reter
talentos no setor empresarial
Pesquisa aplicada na indústria
incentivada por bolsas de doutorado.
Reputação dos membros do consórcio
como formento à projetos
Robusta capacidade de pesquisa dos
membros do consórcio.

Autores
Pratt e Hyder (2016);
Roelofsen et al. (2011);
Carayannis, Alexander e
Ioannidis (2000)
Roelofsen et al. (2011); Pratt
e Hyder (2016)
Roelofsen et al. (2011)
Carayannis, Alexander e
Ioannidis (2000)
Carayannis, Alexander e
Ioannidis (2000)

Lee e Richardson (1990)

Lee e Richardson (1990)
Pratt e Hyder (2017);
Daniel, Hempel e Srinivasan
(2002)
Pratt e Hyder (2017);
Daniel, Hempel e Srinivasan
(2002)
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Boas práticas
Proposta de valor do consórcio
construída coletivamente
Ter um propósito claro e difundido entre
as partes - qual é o propósito - a
arquitetura é construída em conjunto.
Ter uma proposta de valor disseminada
entre todos os envolvidos.
Todos os membros do consórcio
precisam se sentir envolvidos nas
decisões.
Instituições diferentes se juntam para um
propósito comum, mas todas se
beneficiam individualmente.
Escopo de atuação do consórcio

Realizar pesquisas aplicadas de longo
alcance.
Realizar objetivos mais amplos e menos
granulares.
Projetos de pequena escaláveis, múltiplos
e independentes.
Atuação em várias áreas, mas com um
foco definido.
Distinção de disciplinas para pesquisa de
aplicações e desenvolvimento de
tecnologias.
Concentrar os esforços nas necessidades
da indústria de um determinado
segmento, sendo liderado pela indústria e
orientado para o mercado.
As PMEs têm a mesma oportunidade de
garantir financiamento para projetos de
P&D como grandes empresas.
Modelo de Governança

Autores
Morrison (2015); Rod
(2003); Pratt e Hyder (2016)
Rod (2003)
Pratt e Hyder (2016); Rod
(2003)
Rod (2003)
Pratt e Hyder (2016); Rod
(2003)
Lee e Richardson (1990);
Daniel, Hempel e Srinivasan
(2002); Carayannis,
Alexander e Ioannidis
(2000)
Carayannis, Alexander e
Ioannidis (2000)
Carayannis, Alexander e
Ioannidis (2000)
Lee e Richardson (1990)
Carayannis, Alexander e
Ioannidis (2000)
Carayannis, Alexander e
Ioannidis (2000)
Carayannis, Alexander e
Ioannidis (2000)
Carayannis, Alexander e
Ioannidis (2000)
Daniel, Hempel e Srinivasan
(2002); Morrison (2015);
Omidvar, Edler e Malik
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Boas práticas

A capacidade do consórcio para lidar
com as diferenças nas expectativas das
instituições membros.
Comportamentos de transferência de
tecnologia dentro das instituições
membros.
A carga de trabalho deve ser bem
distribuída.
Funções de tomada de decisão bem
definidas.
Regras bem definidas sobre o que e
como as coisas devem ser feitas.
Conselho Executivo (diretoria)

Conselho Executivo composto por
Lideranças.
Reuniões do conselho para discutir
questões estratégicas.
As instituições governamentais
participam da governança.

Ampla representação do setor industrial.
Todos os membros do consórcio têm a
mesma voz.
Agenda de pesquisa proposta pelos
membros do consórcio.
Comitê Científico Consultivo

Ampla representação do setor industrial.

Autores
(2017); Lee e Richardson
(1990)
Daniel, Hempel e Srinivasan
(2002)
Daniel, Hempel e Srinivasan
(2002); Omidvar, Edler e
Malik (2017)
Morrison (2015)
Morrison (2015)
Morrison (2015)
Carayannis, Alexander e
Ioannidis (2000); Daniel,
Hempel e Srinivasan (2002);
Morrison (2015); Pratt e
Hyder (2017); Rod (2003);
Lee e Richardson (1990)
Daniel, Hempel e Srinivasan
(2002)
Carayannis, Alexander e
Ioannidis (2000)
Lee e Richardson (1990);
Rod (2003); Carayannis,
Alexander e Ioannidis
(2000)
Lee e Richardson (1990)
Rod (2003); Pratt e Hyder
(2017); Morrison (2015)
Lee e Richardson (1990)
Roelofsen et al. (2011);
Daniel, Hempel e Srinivasan
(2002); Morrison (2015);
Pratt e Hyder (2017)
Daniel, Hempel e Srinivasan
(2002)
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Boas práticas
As reuniões do conselho ocorrem sob a
forma de deliberação.
Funcionários dedicados

Diretor executivo com capacidade de
coordenar todos os lados.
Estar presente geograficamente.
Condução de Gestão de Consórcios

Ter indicadores de desempenho que
meçam os resultados obtidos.
Para gerenciar os recursos físicos.
Ações de comunicação e marketing
como "reputação" de um promotor
Disseminação dos resultados do
consórcio.
Simpósio para funcionários do projeto e
membros do consórcio.
Garantir que os interesses de propriedade
intelectual das partes interessadas sejam
salvaguardados
Experiência anterior em projetos
colaborativos
Certifique-se de que é um projeto
colaborativo
Ter provas de que é de fato um projeto
colaborativo.
Formulário de Proposta
Formulário de inscrição com perguntas
específicas que mostram o grau de
conhecimento necessário para as
ferramentas que serão fornecidas pelo
consórcio.

Autores
Roelofsen et al. (2011);
Morrison (2015); Pratt e
Hyder (2017)
Carayannis, Alexander e
Ioannidis (2000); Morrison
(2015); Lee e Richardson
(1990); Rod (2003)
Lee e Richardson (1990)
Lee e Richardson (1990)
Lee e Richardson (1990);
Rod (2003); Morrison
(2015)
Lee e Richardson (1990)
Morrison (2015)
Lee e Richardson (1990);
Österle e Otto (2009); Pratt
e Hyder (2017)
Österle e Otto (2009)
Lee e Richardson (1990)
Morrison (2015)
Omidvar, Edler e Malik
(2017)
Lee e Richardson (1990)
Lee e Richardson (1990)
Lee e Richardson (1990);
Österle e Otto (2009)
Lee e Richardson (1990);
Österle e Otto (2009)
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Boas práticas
Garantir que as tecnologias corretas estão
sendo usadas para responder perguntas
de pesquisa.
Apresentação de propostas, como
processo contínuo.
Modelo interativo de avaliações de
propostas.
Avaliação da proposta

Processo democrático de alocação de
recursos.
Avaliação de propostas \ Processo de
revisão por pares.
Aprovação de projetos que realmente
demonstrem interesse financeiro no
resultado, que tenham potencial de
comercialização.
Ter critérios claros para aprovação de
projetos.
Staff do consórcio comprometido com o
sucesso do projeto
Acompanhamento pelo comitê científico.

Reuniões periódicas com o pessoal do
comitê científico.

Feedback do Comitê Científico – como
forma de esclarecer dúvidas e dar
conselhos.
Revisão técnica após a conclusão do
projeto

Autores
Österle e Otto (2009)
Morrison (2015); Österle e
Otto (2009)
Morrison (2015); Österle e
Otto (2009)
Carayannis, Alexander e
Ioannidis (2000); Pratt e
Hyder (2017); Pratt e Hyder
(2016); Lee e Richardson
(1990)
Pratt e Hyder (2017); Pratt e
Hyder (2016); Lee e
Richardson (1990)
Lee e Richardson (1990)
Carayannis, Alexander e
Ioannidis (2000)
Lee e Richardson (1990)
Daniel, Hempel e Srinivasan
(2002)
Carayannis, Alexander e
Ioannidis (2000); Daniel,
Hempel e Srinivasan (2002);
Lee e Richardson (1990);
Österle e Otto (2009)
Österle e Otto (2009); Lee e
Richardson (1990);
Carayannis, Alexander e
Ioannidis (2000)
Daniel, Hempel e Srinivasan
(2002)
Lee e Richardson (1990)
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Boas práticas
Equipe de projeto independente
governada pela governança do consórcio
Proporcionar o equilíbrio ideal entre
liberdade criativa e metas específicas.
Planejamento do projeto.
Tornar claros os principais marcos do
projeto.
Pessoas dedicadas ao projeto.

Ambos os lados estão envolvidos com o
projeto.
Ter pelo menos uma pessoa dedicada ao
projeto.
Ter uma equipe visível, para saber quem
está envolvido no projeto.
Trabalho em equipe.
Fortalecimento da capacidade de
pesquisa para pesquisadores juniores.

Envolver os alunos na execução de
projetos como forma de aprendizado.
Conhecimento

Autores
Carayannis, Alexander e
Ioannidis (2000); Morrison
(2015); Pratt e Hyder (2017)
Carayannis, Alexander e
Ioannidis (2000)
Lee e Richardson (1990)
Lee e Richardson (1990)
Lee e Richardson (1990);
Pratt e Hyder (2017);
Österle e Otto (2009);
Morrison (2015);
Carayannis, Alexander e
Ioannidis (2000)
Österle e Otto (2009)
Österle e Otto (2009)
Österle e Otto (2009)
Morrison (2015)
Pratt e Hyder (2017);
Daniel, Hempel e Srinivasan
(2002); Carayannis,
Alexander e Ioannidis
(2000)
Lee e Richardson (1990);
Österle e Otto (2009)
Carayannis, Alexander e
Ioannidis (2000)
Carayannis, Alexander e
Ioannidis (2000)

Alcançar massa crítica com a
participação ativa de cientistas externos
Fonte: A autora (2018).

Os comentários e justificativas de cada uma das práticas, ilustrados
no quadro 8, constam na seção 6.2.
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5 ESTUDO DE CASO DO SOUTHERN ONTARIO SMART
COMPUTING INNOVATION PLATFORM
Este capítulo apresenta os resultados obtidos no estudo de caso
realizado no Southern Ontario Smart Computing Innovation Platform
(SOSCIP). O estudo teve como objetivo identificar quais práticas
adotadas pelo consórcio promovem a sua manutenção, como as atividades
de pesquisa e desenvolvimento colaborativas são promovidas pelo
consórcio e quais são os fatores críticos de sucesso para a efetiva
conclusão dos projetos colaborativos.
O estudo de caso foi realizado entre os dias 25 de julho e 15 de
dezembro de 2017. Nesse período, foram realizadas 22 entrevistas em
profundidade; vivenciados oito eventos promovidos pelo ecossistema de
inovação de Ontário; observadas oito reuniões do comitê científico, uma
reunião de diretoria e cinco reuniões de equipe, além de analisados
relatórios, vídeos instituicionais, e website. A quantidade de entrevistas
realizadas, e observações/participações realizadas constam detalhadas no
quadro 9.
Quadro 9 – Resumo fonte de dados utilizados no estudo de caso

Estudo de caso

Qtdd.

Entrevistas em profundidade realizadas

22

Workshops promovidos pela Universidade de Toronto

16

Participação em eventos promovidos pelos atores do

8

ecossistema de inovação
Observações de reuniões do Comitê Científico

8

Observação de reunião de diretoria

1

Observações de reuniões de equipe do SOSCIP

5

Fonte: A autora (2018).
Durante todo o período de estudo etnográfico, a pesquisadora
registrou imagens e fez anotações em um diário de campo. Para análise
dos resultados, foi realizada a triangulação dos dados. Dessa forma, são
apresentadas fotos, trechos das entrevistas e citações de documentos, para
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evidenciar as boas práticas identificadas durante a realização do estudo
de caso.
5.1 HISTÓRIA E ESCOPO DE ATUAÇÃO
De acordo com os fundadores do SOSCIP, após a crise financeira
mundial de 2008, dois problemas socioeconômicos ficaram evidenciados.
O primeiro deles foi o reconhecimento de que o mundo estava
enfrentando uma grande “onda de dados”, e essa onda só poderia ser
aproveitada por meio da inovação tecnológica. E o segundo problema foi
a identificação de uma “lacuna de inovação” entre o Canadá e os outros
países membros da OCDE. O setor privado não estava investindo em
P&D no mesmo nível do investimento dos demais países7.
O Canadá possuía, e ainda possui, universidades reconhecidas
mundialmente por seu prestígio acadêmico. No entanto, o esforço em
pesquisa não estava se convertendo em pesquisa e desenvolvimento de
carácter comercial. Dessa forma, em abril de 2012, a IBM Canadá Ltda,
os Governos do Canadá e da Província de Ontário, juntamente com sete
universidades, lideradas pela Universidade de Toronto e a Western
University, uniram-se para formar um consórcio de inovação em pesquisa
e desenvolvimento em Ontário, nascendo assim o SOSCIP8.
Deste então, o SOSCIP tem como missão reunir pesquisadores
acadêmicos com parceiros industriais, para usar tecnologias avançadas de
computação e ciência de dados, com o intuito de resolver desafios sociais,
técnicos e comerciais e impulsionar o crescimento econômico9. Uma
grande parte da proposta de valor do SOSCIP é fornecer acesso aos mais
avançados hardwares e softwares do Canadá para empresas de pequeno
e médio porte. Sem o tipo de apoio fornecido pelo SOSCIP, seria
praticamente impossível para empresas desse porte arcarem sozinhas com
os custos dessas tecnologias10.
Sendo assim, pesquisadores de instituições membros do consórcio
e indústrias de Ontário com problemas em Big Data, Computação
Avançada ou problemas de Inteligência Artificial poderão aplicar,
7

[SOSCIP Beyond 2018 - Plano de Sustentabilidade para FedDev
22Nov16]
8
[SOSCIP Economic Impact Statement_Jan 23 2015 ABBREVIATED]
9
[SOSCIP Beyond 2018 - Plano de Sustentabilidade para FedDev
22Nov16]
10
[SOSCIP Beyond 2018 - Sustainability Plan for FedDev 22Nov16]
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conjuntamente, em um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Os
problemas de pesquisa precisam estar relacionados a pelo menos uma das
nove áreas: Computação Ágil, Cidades, Saúde, Mídia Digital, Energia,
Mineração, Segurança Cibernética, Água e Manufatura Avançada. Essas
áreas foram escolhidas estrategicamente pelo governo e formam
segmentos importantes da economia de Ontário.
O SOSCIP não fornece instalação física para a realização dos
projetos. Remotamente, os pesquisadores podem acessar os seguintes
recursos tecnológicos: supercomputador Blue Gene/Q, plataforma cloud
analytics, plataforma Agile/FPGA, sistema de memória grande (LMS),
Watson Analytics e licenças a softwares da IBM. O consórcio não é o
proprietário desses recursos. Eles são fornecidos por seus parceiros ou
pagos com recursos que o SOSCIP recebeu dos patrocinadores e de seus
membros. Para ter acesso a pelo menos um desses recursos tecnológicos,
os projetos precisam:
a) demonstrar estreita colaboração acadêmica de P&D com
empresa;
b) demonstrar uma abordagem inovadora para resolver um
desafio importante;
c) incluir oportunidades de treinamento para pós-doutorandos e
estudantes de pós-graduação; e
d) antecipar resultados tangíveis, sob a forma de novas
tecnologias, novos processos, transferência significativa de
competências, criação de emprego ou outros benefícios para
a sociedade.
O consórcio possui uma equipe de operação, que auxilia na
estruturação da proposta de projeto. No entanto, na maior parte das vezes,
quando os projetos entram no funil do SOSCIP, eles já foram previamente
discutidos pelo professor pesquisador e pela empresa parceira. Em alguns
casos, a empresa está diante de um problema para resolver, mas não
dispõe de um pesquisador parceiro, ou vice-versa. Quando isso acontece,
o SOSCIP, através de seus parceiros, auxilia no processo de
matchmaking. Mas essa etapa do processo de colaboração não é o core do
consórcio.
Para essa etapa de pré-engajamento entre universidade e empresa,
o consórcio conta com o apoio dos escritórios de inovação das suas
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instituições-membro, e com a contribuição de outras instituições que
atuam no ecossistema de inovação11.
O core do SOSCIP é prestar apoio na fase de engajamento, quando
os parceiros estão detalhando a proposta de trabalho, e na execução do
projeto. O tempo médio de execução do projeto no consórcio é de dois
anos, e um dos fatores críticos de sucesso é a conclusão desses projetos
dentro do cronograma planejado e com os resultados esperados. Dessa
forma, a equipe do consórcio auxilia na definição dos detalhes para a
elaboração da proposta, com o intuito de garantir que os parceiros de fato
irão colaborar um com o outro na execução do projeto. E, durante a
execução projeto, a equipe do consórcio irá acompanhar a evolução da
parceria.
Boas práticas identificadas relacionadas ao escopo de atuação do
consórcio:
• Ter um propósito claro e difundido entre as partes.
• Ter uma proposta de valor disseminada entre todos os
envolvidos.
• Atualizar constantemente a proposta de valor, de acordo com as
necessidades dos principais stakeholders.
• Envolver todos os membros do consórcio nas tomadas de
decisões;
• Buscar o comprometimento dos membros do consórcio com
marcos de sucesso.
• Promover algo que as partes sozinhas não poderiam alcançar;
Instituições diferentes se juntam para um propósito comum, mas
todas se beneficiam individualmente.
• Realizar pesquisas aplicadas de longo alcance.
• Possuir objetivos mais amplos e menos granulares.
• Desenvolver múltiplos e independentes projetos de pequena
escala.
• Atuar em várias áreas, mas com um foco definido.
• Executar projetos orientados pela indústria e para o mercado.
• Oferecer paras as PMEs a mesma oportunidade de acesso à
projetos de P&D que grandes empresas.

11

Na seção 5.4, estas instituições são melhores apresentadas.
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5.2 FORMATO E ESTRUTURA DO CONSÓRCIO
O SOSCIP reúne uma série de instituições, como patrocinadoras,
parceiras e/ou membros. Essas categorias de organizações são
diferenciadas de acordo com seus papéis no consórcio. As organizações
patrocinadoras são as que apoiam institucionalmente o SOSCIP e
contribuem financeiramente ou economicamente para a estruturação e
manutenção do consórcio. Os parceiros fornecem uma contrapartida
econômica, pois apoiam o SOSCIP através do compartilhamento de
infraestrutura física e tecnológica, ou em ações conjuntas. Já as
instituições-membro são as que participam da execução dos projetos.
Embora cada uma dessas categorias (patrocinador, membro,
parceiro) tenha objetivos diferentes, a mesma instituição pode ser
patrocinadora, parceira e membro do consórcio ao mesmo tempo.
Nas subseções a seguir, são apresentados os patrocinadores,
parceiros e instituições membros do SOSCIP.
5.2.1 Patrocinadores
Em agosto de 2017, quando o estudo de caso foi realizado, o
SOSCIP possuía sete patrocinadores. Os patrocinadores dão uma
contrapartida econômica e/ou financeira. O quadro 10 apresenta as
instituições patrocinadores do consórcio, com seus respectivos anos de
ingresso.
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Quadro 10 – Instituições patrocinadoras do SOSCIP

Patrocinador

Ano de ingresso

Canada Government

2012

Ontario Government

2012

Ontario Centres of Excellence

2014

IBM Canada

2012

Natural Sciences and Engineering Research
Council of Canada – NSERC CRSNG

2013

Compute Calcul Ontario

2012

Mitacs

2014
Fonte: A autora (2018).

5.2.2 Parceiros tecnológicos
O SOSCIP fornece acesso a seis plataformas distintas de
computação avançada, incluindo um supercomputador Blue Gene/Q, uma
plataforma Cloud Data Analytics, uma plataforma Agile/FPGA, um
sistema de memória grande (LMS), Watson Analytics e um cluster
acelerado por GPU. Além disso, a IBM fornece licenças para um conjunto
abrangente de seu software de análise de dados, destinado ao uso nas
plataformas disponibilizadas pelo SOSCIP.
As seis plataformas de computação são hospedadas nas instalações
de três instituições membros: Universidade de Toronto, Western
University e Queen’s University. Os custos operacionais e de pessoal para
os membros que suportam as plataformas são cobertos pelo SOSCIP. Ao
alavancar as instalações existentes e a experiência de seus membros
acadêmicos, o SOSCIP fornece aos pesquisadores de instituições
acadêmicas membros e seus parceiros do setor, principalmente PMEs,
acesso a:
a) tecnologias avançadas de computação;
b) suporte técnico especializado;
c) bolsas de pesquisa;
d) conexões com parceiros e colaboradores em toda a rede;
e) desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de negócios e
suporte ao gerenciamento de projetos.
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Quando o estudo de caso foi realiazado, haviam no consórcio
cinso parceiros tecnológicos. As subseções a seguir apresentam
uma breve descrição de cada um deles.
5.2.2.1 Centre for Advanced Computing
O Centro de Computação Avançada12 (CAC, anteriormente
HPCVL) é um consórcio formado pela Carleton University, a
Universidade de Ottawa, o Royal Military College of Canada e a Queen’s
University. Sua especialização é fornecer alta disponibilidade, recursos
de computação avançados e seguros, e suporte para pesquisadores
acadêmicos e médicos. O CAC opera um Data Center de alto
desempenho, como parte da família Compute Canada, atendendo à
comunidade de pesquisa do Canadá.
5.2.2.2 CMC Microsystems
A CMC Microsystems13 trabalha com pesquisadores e indústrias
em toda a National Design Network (NDN) Canadá, fornecendo acesso a
ferramentas, tecnologias, conhecimentos e recursos industriais de classe
mundial, para projetar, prototipar e fabricar inovações em microsistemas
e nanotecnologias. Juntos, a CMC e a NDN são reconhecidas
mundialmente por excelência em pesquisa, avançando na inovação em
micro e nanotecnologias.
5.2.2.3 Lika Shing Institute of Virology
O Instituto de Virologia Li Ka Shing14 - LKSIoV foi criado através
do patrocínio combinado da Fundação Li Ka Shing (Canadá) e do
Governo de Alberta. O Instituto incorpora pesquisadores do Instituto
Alberta de Imunologia Viral e do Centro de Excelência em Pesquisa sobre
Hepatite Viral. Os interesses de pesquisa dos membros do corpo docente
do LKSIoV abrangem patogênese viral, desenvolvimento de vacinas,

12

<http://cac.queensu.ca/>
<http://www.cmc.ca/>
14
<https://likashingvirology.med.ualberta.ca/>
13
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correlatos de imunidade, aumento da eficácia da vacina e novas
terapêuticas virais.
5.2.2.4 SciNet
A SciNet15 é o maior centro de supercomputadores do Canadá,
fornecendo aos pesquisadores canadenses recursos computacionais e
conhecimentos necessários para executar suas pesquisas em escalas não
possíveis anteriormente no Canadá. A SciNet faz parte do Compute
Canada, uma infraestrutura nacional para inovação com
supercomputação, e é financiada pelo CFI, NSERC, o Governo de
Ontário, Federal Development Agency - FedDev Ontario e a Universidade
de Toronto.
5.2.2.5 SHARCNet
A SHARCNET é um consórcio de 18 instituições acadêmicas
canadenses, que compartilha uma rede de computadores de alto
desempenho, tornando-se o maior consórcio de HPC no Canadá em
número de instituições. A Rede de Computação de Pesquisa Acadêmica
Hierárquica Compartilhada (SHARCNet)16 é o ponto culminante da visão
de vários pesquisadores em Ontário, que procuraram construir um
ambiente de computação de alto desempenho (HPC).
5.2.3 Membros
No período em que o estudo de caso foi realizado, havia 17
instituições-membro do consórcio. Os projetos colaborativos conduzidos
no âmbito do consórcio precisam ter pelo menos uma das instituiçõesmembro como parceira. Não existe uma cota máxima para a submissão
de projetos. À medida que as propostas são submetidas ao comitê de
avaliação, e havendo capacidade de sua execução e atendendo os critérios
de seleção, eles são aceitas.
Algumas instituições têm maior potencial de pesquisa do que
outras, o que, de certa forma, impacta na quantidade de projetos
15
16

<http://www.scinethpc.ca/>
<https://www.sharcnet.ca/my/front/>
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submetidos ao SOSCIP. Conforme se pode observar no quadro 11, dentre
as 14 universidades-membro do consórcio, seis estão entre as dez
melhores do país.
Quadro 11 – Relação dos membros do SOSCIP

Rank
ing*

Membro

Cidade

Tipo

Carleton University

Ottawa

University

-

IBM Canada

Toronto

Industry

-

McMaster University

Hamilton

University

3

OCAD University

Toronto

University

-

Ontario Centres of Excellence

Toronto

Funding
Agency

-

Queen’s University

Kingston

University

9-11

Ryerson University

Toronto

University

-

Seneca College

Toronto

College

-

University of Guelph

Guelph

University

-

University of Ontario –
Institute of Technology

Oshawa

University

-

University of Ottawa

Ottawa

University

6-8

University of Toronto

Toronto

University

1

University of Waterloo

Waterloo

University

9-11

University of Windsor

Windsor

University

-

Western University

London

University

9-11

Wilfrid Laurier University

Kitchener

University

-

York University

Toronto

University

-

Fonte: A autor (2018) - *Academic Ranking of World University17.
17

Disponível em:
<http://www.shanghairanking.com/ARWU2017Candidates.html>
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A reputação e o tamanho das instituições-membro são pontos
importantes para a atração de projetos. No entanto, a execução dos
projetos não deve se concentrar somente nas maiores instituições. É
necessário um grande esforço, por parte da equipe do consórcio, em
equilibrar a quantidade de projetos proporcionalmente entre as
instituições-membro.
A IBM Canadá é a única empresa membro do consórcio. As
demais empresas que participam do consórcio atuam de forma
colaborativa com as demais instituições, na execução dos projetos.
Somente em 2016, a IBM Canadá investiu US$478 milhões de dólares
canadenses em pesquisa e desenvolvimento no país. A presença da
empresa como principal parceira industrial do consórcio contribui para a
análise comercial das propostas.
No entanto, alguns aspectos precisam ser gerenciados. A imagem
da IBM Canadá não pode ser mais forte que a imagem do consórcio. Os
resultados obtidos pelo consórcio devem ser atribuídos ao SOSCIP e não
somente à IBM. E pequenas e médias empresas precisam sentir confiança
em executar seus projetos no âmbito do consórcio, sem se sentirem
lesadas ou ameaçadas pela IBM.
Ainda sobre a composição dos membros do consórcio, é
importante destacar sua distribuição geográfica. Conforme se pode
verificar na figura 23, as instituições que compõem o SOSCIP e seus
respectivos parceiros estão geograficamente distribuídas pela província
de Ontário.
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Figura 23 – Distribuição geográfica dos membros do SOSCIP

Fonte: Natalia Mykhaylova (2017-09-22), com base em documentos do
SOSCIP.
Com relação à composição dos membros do consórcio, observouse que a reputação das instituições é forte aliada na atração de projetos
colaborativos. Como fatores facilitadores destacam-se:
 Representatividade das instituições que o compõem. O
tamanho do consórcio traz maior visibilidade aos
membros da instituição.
 Integrar instituições com robusta capacidade de
pesquisa.
 Proporcionar visibilidade aos projetos realizados no
âmbito do consórcio.
A composição de soluções proporcionadas pelos patrocinadores,
parceiros e membros do SOSCIP para os envolvidos na execução dos
projetos colaborativos torna o consórcio reconhecido como um
ecossistema. Os fatores facilitadores identificados foram:
 Operar de forma integrada com outras instituições do
ecossistema de inovação.
 Fornecer soluções integradas para os projetos.
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A figura 24 ilustra o ecossistema formado pelas instituições que
compõem o SOSCIP, com destaque para as instituições que financiam
projetos, empresas parceiras e universidades.
Figura 24 – Ecossistema criado no SOSCIP

Fonte: Natalia Mykhaylova (2017-09-22), com base em documentos do
SOSCIP.
As instituições que compõem o ecossistema do consórcio atuam na
sua disseminação. Conforme será apresentado mais à frente, existe uma
ação de comunicação estratégica, para trabalhar a imagem do consórcio.
No entanto, a disseminação e o engajamento de novos projetos ocorrem
por indicação das instituições que compõem o ecossistema formado no
SOSCIP. Fatores facilitadores identificados:
 A divulgação do consórcio é de responsabilidade de
todos nele envolvidos.
 Os parceiros devem apoiar e incentivar a participação
uns dos outros.
Um dos principais pontos fortes do SOSCIP é o reconhecimento
institucional das organizações que o compõem. Porém, se não for bem
gerenciada, ela pode se tornar o principal ponto fraco, pois os objetivos
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de cada uma dessas instituições em participar do consórcio podem ser
totalmente divergentes.
A Figura 25 ilustra como é formada a estrutura organizacional do
SOSCIP.

Figura 25 – Estrutura organizacional do SOSCIP

Fonte: A autora (2018).

Nas subseções a seguir são detalhadaos cada um dos níveis de
governança do SOSCIP.
5.2.4 Governança e operação
O consórcio SOSCIP é baseado em uma forte governança. Todas
as instituições-membro participam da tomada de decisões, e um acordo
formal descreve a estrutura de governança, funções, responsabilidades e
princípios de colaboração. Os recursos do SOSCIP e os projetos de
pesquisa colaborativa são regidos pelos termos do contrato de consórcio
firmado em 19 de setembro de 201218.
Cada instituição-membro é representada no Conselho de
Administração e no Comitê Consultivo Científico (SAC). O primeiro é
responsável por supervisionar, tomar decisões de negócios e desenvolver
as orientações estratégicas do consórcio. O segundo, um comitê de
18

[2016 11 28 SOSCIP PCA template_NO Contribuição Direta da IBM]
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revisão por pares, responsável por avaliar o mérito científico e técnico de
todas as propostas de projetos apresentadas por pesquisadores de
universidades parceiras e pelo setor privado, e por revisar o progresso
desses projetos.19
O primeiro e o segundo nível da governança são municiados com
informações por um staff permanente do consórcio. Este staff,
denominado de equipe operacional, é liderado por um Diretor Executivo,
responsável pela gestão do consórcio.
A capacidade do consórcio em lidar com a heterogeneidade das
características das instituições-membro é resultado da governança
multinível orquestrada pelo staff permanente. Como fatores facilitadores
destacam-se:
 Carga de trabalho bem-distribuída.
 Funções de decisão bem-definidas.
 Regras bem-definidas sobre o quê e como as coisas
devem ser feitas.
Nas subseções a seguir são detalhados cada um dos níveis de
governança do SOSCIP.
5.2.4.1 Conselho de Administração
O Conselho de Administração é composto por representantes
seniores, normalmente o Vice-Presidente de Pesquisa ou equivalente, de
cada uma das organizações-membro. O Conselho é copresidido pela
Universidade de Toronto e pela Western University, como principais
instituições administrativas.20
No consórcio, não existe um período máximo de tempo em que um
membro pode ocupar o cargo no conselho executivo. Porém, como a
função é assumida pelo Vice-Presidente de Pesquisa da instituiçãomembro, e este cargo é rotativo, consequentemente a cadeira no conselho
do consórcio é substituída na mesma ocasião. A pessoa que assume esta
função precisa manter o alinhamento entre as necessidades e as
expectativas da instituição que representa com os objetivos do consórcio.
O conselho executivo é responsável por definir a estratégia do
consórcio e supervisionar o plano de ação, para isso, se reúne
trimestralmente e é responsável pela visão estratégica e pela supervisão
19
20

[SOSCIP-2014_Impact_Report_reduced]
[SOSCIP-2014_Impact_Report_reduced]

143

do consórcio. Ocasionalmente, a Diretoria atua em grupos de trabalho,
para tratar de questões específicas, incluindo: expansão de sócios,
planejamento de sustentabilidade etc. As instituições que possuem
interesse em se associar ao consórcio precisam ser aprovados pelo
Conselho de Administração.
Durante os cinco meses em que a pesquisadora realizou o estudo
etnográfico, o conselho se reuniu somente uma vez. A reunião do
conselho ocorreu em forma de deliberação, ou seja, todos os seus
integrantes expuseram suas ideias. A moderação foi feita pelo presidente
do conselho, e a pauta foi apresentada pela Direção Executiva do
consórcio. Todas as instituições-membro participaram da reunião. Alguns
integrantes participaram remotamente.
Os principais aspectos observados durante a reunião foram:
 Reuniões do conselho têm o objetivo de discutir questões
estratégicas.
 Efetiva participação do parceiro industrial.
 Todos os membros do conselho possuem o mesmo poder de veto.
 As reuniões do conselho ocorrem sob a forma de deliberação.
 Agenda de pesquisa é proposta pelos membros do consórcio.
 Todos os membros do consórcio recebem relatórios anuais
individualizados.
 A direção executiva do consórcio é exercida por um funcionário
permanente.
Cada instituição-membro do consórcio recebe um relatório
individualizado com o descritivo da sua da atuação nos projetos
colaborativos executados no consórcio.
5.2.4.2 Comitê Consultivo Científico
O Comitê Científico Consultivo (SAC) é composto por
representantes de cada uma das instituições-membro do consórcio. Assim
como o conselho de adminitração, o Comitê é copresidido por
representantes da Universidade de Toronto e da Western University. Os
membros do SAC são indicados pelo membro do Conselho de
Administração da sua instituição.
O SAC é responsável por revisar, avaliar e aprovar propostas, bem
como determinar e aprovar a alocação dos recursos físicos do SOSCIP.
Depois que os projetos de pesquisa são aprovados, o SAC verifica e
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avalia, no mínimo uma vez ao ano, o progresso dos projetos. Tanto um
relatório escrito quanto uma apresentação oral são necessários.
Geralmente, o SAC se reúne a cada duas semanas para analisar as
propostas de projetos recebidas e avaliar os relatórios de andamento do
projeto. Cada organização-membro tem um lugar votante no SAC, com
exceção da UofT, Western e IBM, que têm dois assentos. O quórum
mínimo para as reuniões do SAC é de um terço dos membros, ou um
mínimo de sete membros, incluindo um copresidente.21
Os integrantes recebem a pauta da reunião com alguns dias de
antecedência. A ata das reuniões é cumprida e todos os horários de início
e término são seguidos. As alterações e cancelamentos são previamente
comunicados.
Além da pauta, o comitê também recebe previamente para análise
todos os documentos que serão discutidos na reunião. As propostas e
status de projetos são apresentados pelo pesquisador principal, em um
template padrão. Para a análise dos projetos, os membros do comitê se
guiam bastante pelas informações que constam no template. Quando
alguma apresentação não seguia o padrão, o próprio comitê reforçava a
importância sobre seguir o modelo.
A pesquisadora acompanhou a realização de oito reuniões do
Comitê, e em todas as apresentações de propostas e projetos, a
participação da IBM foi extremamente ativa. Os representantes da
empresa no comitê faziam questionamentos sobre a sua execução. Em
todas as reuniões, os membros do comitê avaliaram e discutiram questões
técnicas referentes aos projetos. Inclusive em situações em que o
pesquisador principal era um membro do comitê, as análises e críticas
seguiam o mesmo rigor científico.
As boas práticas observadas em campo e relacionadas ao Comitê
Científico foram:
 Comitê científicos formado por, no mínimo, um representante de
cada instituição-membro.
 Todos os membros do consórcio participam das reuniões, sejam
eles representantes da academia ou não. Participação efetiva do
representante industrial.
 Comitê formado por especialistas na área e vinculados às
instituições membros do consórcio.
21

[SOSCIP Beyond 2018 - Plano de Sustentabilidade para FedDev
22Nov16]
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Reuniões moderadas por um líder do Comitê Científico. As
reuniões do conselho ocorrem sob a forma de deliberação.
Garantia de um número mínimo de participantes para realizar
reuniões.
Horário regular de reuniões.
Agenda bem-definida para as reuniões.
Os membros recebem antecipadamente o conteúdo que será
discutido na reunião.
Respeito pelo horário de início e término das reuniões.
Durante as reuniões, o espaço está aberto para críticas,
discussões e questionamentos.
O membro do comitê pode submeter um projeto como
pesquisador principal. O rígor científico adotado na análise dos
projetos é o mesmo, seja o pesquisador membro do comitê
científico ou não.

5.2.4.3 Equipe de operação
A equipe de operações é composta por staff permanente do
consórcio e por profissionais de organizações parceiras. Em agosto de
2017, a equipe operacional do consórcio era composta por 17 pessoas,
sete delas subordinadas à direção executiva. As demais não faziam parte
da equipe permanente do SOSCIP. Dessa forma, suas atividades eram
compartilhadas com a sua organização de origem. Outro ponto observado
é o fato de que a equipe de operações não trabalha no mesmo escritório.
Os participantes da equipe estavam distribuídos por toda a província de
Ontário, para melhor atender aos membros acadêmicos que estavam
amplamente distribuídos.
Existem quatro categorias principais de funções: equipe
administrativa, equipe de gerenciamento de operações e projetos, equipe
de suporte técnico e equipe de desenvolvimento de negócios. O quadro
12 resume a equipe de operação do SOSCIP com suas respectivas
posições, localização e quem se reporta.
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Quadro 12 – Equipe operacional do SOSCIP
Categoria

Posição

Cidade

Reporta-se
diretamente à
Direção do
SOSCIP

Direção
Executiva

Diretor executivo

Toronto

-

Equipe
administrativa

Business officer

Toronto

Sim

Communications
officer

Toronto

Sim

Contracts officer

Toronto

Sim

IBM Business and
Operations Executive

Toronto

Não

Operations Manager

London

Sim

Industry-Academic
Development Officer

Toronto

Sim

Ottawa

Sim

Waterloo

Sim

IBM Platform
Executive

Toronto

Não

SciNet Technical Lead

Toronto

Não

Western Technical
Lead

London

Não

Queen’s Technical
Lead

Kingston

Não

Ontario Centre of
Excellence Business
Development Team

Toronto

Não

Equipe de
operações e
gerenciamento
de projetos

Equipe de
suporte técnico

Equipe de
desenvolvimento
de negócios

Fonte: A autora (2018).
Cada integrante da equipe de operações traz consigo um conjunto
de habilidades de comunicação e gerenciamento de projetos, bem como
pontos fortes exclusivos, que ajudam os pesquisadores do SOSCIP a
atingir os marcos do projeto e a facilitar a inovação. O objetivo da equipe
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de operações é ajudar a desenvolver fortes projetos de pesquisa
colaborativa, que tenham um grande potencial de sucesso e impacto
social, ambiental e econômico positivo.
Além das reuniões periódicas para tratar dos assuntos relacionados
com a gestão do consórcio, o staff realiza encontros presenciais (figura
26) pelo menos uma vez a cada dois meses, para discutir temas
relacionados com a ciência de dados, machine learning, cases de sucesso
etc. Esses encontros ocorrem em um clima descontraído. Mesmo as
pessoas trabalhando remotamente, o clima do ambiente de trabalho
remete a um time, a uma equipe unida.
Figura 26 – Reunião presencial com a equipe de operação do SOSCIP

Fonte: A autora (2018).

Nos tópicos a seguir estão detalhadas as principais atribuições de
cada uma das posições ocupadas pela equipe de operações do consórcio.
Diretor Executivo: o diretor executivo é responsável pela gestão
geral do consórcio, incluindo orçamento, relatórios para financiadores
governamentais, gestão dos recursos humanos, comunicações
estratégicas, desenvolvimento de parcerias, expansão de sócios,
planejamento de sustentabilidade etc.
O diretor executivo do SOSCIP é vinculado à Universidade de
Toronto, e sua carga horária de trabalho é totalmente dedicada ao
consórcio. Apesar de o cargo demandar assuntos burocráticos, a função é
exercida por um profissional que consegue facilmente transitar entre os
ambientes acadêmico e industrial.
Equipe administrativa: além do Diretor Executivo, no consórcio
estão alocados quatro profissionais vinculados à Universidade de
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Toronto, que também são exclusivamente dedicados ao consórcio. No
início do consórcio, em 2012, essas funções eram exercidas por um grupo
menor de profissionais vinculados às instituições-membro. Conforme o
consórcio foi crescendo em número de projetos e instituições parceiras, o
staff permanente precisou aumentar. Os cargos descritos a seguir foram
formalmente instituídos em 2016, quando ocorreu o segundo aporte
financeiro no consórcio:
a) Gerente de negócios: responsável por gerenciar todas as
transações e relatórios financeiros;
b) Analista de comunicação: desenvolve e fornece a estratégia
de comunicação, incluindo website, mídias sociais, relatórios
anuais, boletim informativo mensal, conferências e
workshops e relações com a mídia;
c) Analista de contratos: após a aprovação do projeto pelo SAC,
o analista emite os projetos de Contratos de Colaboração do
Projeto (PCAs) com base nos modelos do consórcio;
responde a perguntas dos colaboradores acadêmicos e do
setor e facilita a execução do PCA. Além disso, gerencia a
elaboração dos contratos, garantindo que os interesses de
propriedade intelectual das partes interessadas sejam
salvaguardados.

Equipe de Operações e Gerenciamento de Projetos composta
pelas seguintes funções:
a) Executivo de Negócios e Operações da IBM: auxilia no
gerenciamento dos contratos de pesquisa, na supervisão dos
projetos SOSCIP parceiros da IBM e em outras atividades
estratégicas.
b) Gerente de Operações SOSCIP: é responsável por todos os
aspectos relacionados ao desenvolvimento de novos projetos
e ao gerenciamento de projetos em andamento, incluindo a
verificação do andamento dos projetos em intervalos
regulares entre os períodos de relatório. A função principal do
gerente de operações é garantir que tanto a empresa parceira
de um projeto quanto o pesquisador acadêmico estejam
alinhados quanto aos objetivos do projeto. O objetivo com o
projeto precisa ser o mesmo, apesar de as expectativas serem
diferentes. O gerente de operações gerencia a equipe de
Agentes de Desenvolvimento Acadêmico e Industrial.
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c) Agentes de Desenvolvimento Academia-Indústria – IADOs:
estes são o principal ponto de contato entre os pesquisadores
das instituições-membro do consórcio para que estes
aprendam mais sobre as oportunidades disponíveis através do
SOSCIP em apoio à P&D colaborativa. Estes profissionais
possuem doutorado e experiência em pesquisa colaborativa.
As responsabilidades de um IADO incluem: realizar contatos
com investigadores principais de projetos ativos do SOSCIP
em instituições designadas; assegurar que os projetos estão
progredindo e fornecer conselhos nesse sentido; identificar
problemas e buscar orientação sobre as potenciais soluções
por meio de conexões com organizações parceiras e
instituições-membros do consórcio; avançar projetos de
pesquisa colaborativa entre pesquisadores acadêmicos e
empresas; representar os objetivos e metas do SOSCIP em
atividades promocionais e eventos.22
Cada IADO é responsável por atender a um grupo de instituiçõesmembro. A distribuição é feita com base na localização e no tamanho da
instituição (número de projetos SOSCIP ativos). Como as instituiçõesmembro do consórcio estão distribuídas por toda a província de Ontário,
os IADOs são contratados conforme a região onde irão atuar.
Semanalmente são realizadas reuniões por videoconferência com
todos os IADOs e a Gerência de Operações, a fim de atualizar os status
dos projetos, realizar brainstorm sobre potenciais projetos etc. Nessas
reuniões os IADOs compartilham alguns desafios e soluções com o
grupo. Além da reunião de status com o grupo, cada IADO realiza uma
reunião individualizada semanalmente com a Gerente de Operações, a fim
de discutir especificidades dos projetos que estes estão acompanhando.
Boas práticas identificadas relacionadas à equipe de
relacionamento universidade e indústria:
 Dedicar pessoa específica para a gestão da relação entre
pesquisador da academia e indústria.
 Equipe dedicada para a gestão da parceria tem
experiência prévia em projetos colaborativos.

22
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Distribuir proporcionalmente os projetos entre todos os
participantes do consórcio, de forma a garantir que não
fiquem concentrados em algumas instituições.
Estar semi-envolvido no desenvolvimento da parceria.
Ter evidências de que realmente se trata de um projeto
colaborativo.
Garantir o bom relacionamento entre os envolvidos no
projeto colaborativo.
Assegurar-se de que todos os envolvidos no projeto
estejam alinhados com os objetivos e metas
estabelecidas no projeto.
Estar disponível para esclarecer dúvidas relacionados à
propostas e a PI.

Equipe de suporte técnico: na fase de elaboração de propostas, a
equipe técnica oferece apoio à equipe de IADOs para esclarecer dúvidas
específicas sobre os recursos tecnológicos disponíveis no SOSCIP. A
equipe de suporte técnico passa a estar diretamente envolvida no projeto
somente a partir da assinatura do contrato. As atividades mais intensas da
equipe de suporte técnico ocorre nos messes iniciais do projeto.
Assim que os contratos são assinados, a equipe técnica configura
as contas de usuário e oferece treinamentos específicos relacionados às
suas respectivas plataformas tecnológicas. Ao todo são quatro equipes
técnicas de apoio: IBM Platform Executive, Equipe de suporte técnico da
SciNet, Western Support Team; Equipe de suporte técnico da Queen’s
University.
Fator facilitador:
Oferecer profissional especializado em recursos tecnológicos para
apoiar projetos.
Equipe de desenvolvimento de negócios: a equipe de
desenvolvimento de negócios do Ontario Centre of Excellence ajuda a
combinar projetos do setor com parceiros acadêmicos e vice-versa.
As práticas identificas relacionadas à equipe de operações foram:
 Ter uma equipe dedicada – equipe do consórcio.
 Diretor executivo com capacidade de coordenar todos os
lados (academia, indústria, equipe, parceiros).
 Estar disponível para responder a perguntas e dúvidas –
comunicação (resposta rápida).
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Adotar uma maneira positiva e construtiva de responder
a problemas (técnicos e de relacionamento).
Estar presente geograficamente.
Ter indicadores de desempenho que meçam os
resultados obtidos.
A equipe distribuída geograficamente pratica os mesmos
os rituais de uma equipe que trabalha em um mesmo
espaço físico.
Reuniões regulares com o pessoal técnico.
Utilizar as tecnologias da informação e comunicação
para realizar o trabalho – teletrabalho.
Assegurar material prévio para as reuniões (Comitê
Consultivo Científico e Conselho Executivo).
Organizar a agenda de reuniões do Conselho Executivo
e do Comitê Científico.
Gerenciar os recursos físicos.

5.2.5 Espaço físico
O SOSCIP está sediado no MaRS Discovery District – uma
instituição público-privada, sem fins lucrativos, fundada em 2000 e
considerada o maior centro de inovação da América do Norte. O local
reúne educadores, pesquisadores, cientistas sociais, empreendedores e
especialistas em negócios com intuito de preencher a lacuna entre o que
as pessoas precisam e o que o governo pode oferecer.
O MaRS possibilita que os empresários acessem outras empresas,
investidores, mentores, instituições universitárias e laboratórios para
testar seus conceitos. Nessa direção, o MaRS ajuda as empresas a trazer
ideias inovadoras para o mercado em escala global.
A Universidade de Toronto é uma das instituições âncora do MaRS
e detém 20% de participação no West Tower, instalação inaugurada em
2015. Dessa forma, em agosto 2016, o SOSCIP passou a operar no MaRS,
em uma estrutura compartilhada com outras três instituições: ARCNet,
SciNet, Compute/Calcul Ontario, que também são parceiras do consórcio.
Conforme anteriormente mencionado nem todos os profissionais
que atuam na equipe de operações trabalham na sede do SOSCIP, alguns
deles exercem suas atividades nas instituições parcerias e membro do
consórcio.
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5.2.6 Recursos financeiros
Entre 2012 e 2017, o Governo Federal contribuiu com US$40
milhões (FedDev Ontario) e a Província de Ontário contribuiu com mais
de US$20 milhões. A IBM Canada Ltda é a principal parceira empresarial
do consórcio, fornecendo um aporte avaliado em mais de US$130
milhões.
Cada instituição paga uma taxa de associação anual. A taxa é a
mesma para todos, independentemente do tamanho e do número de
projetos em desenvolvimento. Além da taxa de associação anual, cada
projeto paga uma taxa de acesso única no momento da aprovação. O
consórcio não recebe receita ou retribuição de comercialização, além das
taxas acima mencionadas.
Os recursos são gerenciados pelo Diretor Executivo, com base em
um orçamento pré-aprovado pelo Conselho de Administração.
Periodicamente, é apresentado um relatório para os patrocinadores.
O consórcio depende financeiramente da assistência recebida de
seus patrocinadores e parceiros. Mas, se continuar aumentando seus
fluxos de geração de receita, como taxas de filiação, taxas de projetos e
ofertas de serviços, o SOSCIP pretende atingir um modelo de negócios
totalmente sustentável até o final de 2023.23
5.2.7 Serviços oferecidos
Os serviços oferecidos pelo SOSCIP dependem dos recursos
disponibilizados por seus parceiros. Mas, regularmente, o SOSCIP
fornece aos seus membros “Projetos Colaborativos Padrão SOSCIP” e
“Programa Taxa por Serviço”. Abaixo estão as descrições dos serviços
oferecidos pelo SOSCIP no primeiro semestre de 2017:
Projetos colaborativos padrão SOSCIP: refere-se a projetos de
P&D colaborativos, que envolvem pesquisadores acadêmicos e do setor
industrial, para resolver problemas desafiadores com o uso das
plataformas de computação. É possível submeter projetos em um fluxo
contínuo.
SOSCIP-CMC Chamada especial para projetos de FPGA: trata-se
de propostas para projetos colaborativos, que exigem tecnologia Field23

[SOSCIP Beyond 2018 - Sustainability Plan para FedDev 22Nov16]
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programmable gate arrays - FPGA e alavancarão outros serviços e
suportes fornecidos pelo SOSCIP e pelo CMC.
Programa de Bolsas de Pós-Doutorado Talent Edge SOSCIP: o
programa destina-se a fornecer apoio salarial a graduados e pósdoutorandos residentes em Ontário, para trabalharem em projetos de P&D
orientados pela indústria nas áreas foco do SOSCIP. O programa destinase a proporcionar aos graduandos de PhD uma oportunidade de
aprendizagem experiencial em ambiente empresarial24.
Programa de taxa por serviço: é o pagamento por uso das
plataformas de computação avançadas. A estrutura de taxas baseia-se em
uma taxa de acesso única, acrescida de uma taxa de uso, que varia de
acordo com a plataforma.
Todas as propostas de Projetos Colaborativos Padrão SOSCIP são
submetidas para aprovação do SAC. Os critérios utilizados para a seleção
dos projetos são descritos na seção a seguir.
5.2.8 Seleção de projetos
Os Formulários Colaborativos Padrão SOSCIP podem ser
submetidos continuamente. A avaliação das propostas é realizada pelo
Comitê Científico em formulário específico, estruturado com questões
específicas tanto sobre a parte técnica do projeto, quanto sobre a
comercialização do produto, o que, de certa forma, exige que o trabalho
colaborativo se inicie antes mesmo da execução do projeto. O staff do
consórcio auxilia na elaboração da proposta, esclarece dúvidas
específicas sobre as plataformas tecnológicas, mas a elaboração da
proposta é uma responsabilidade do investigador principal e do seu
parceiro.
Para a proposta ser submetida à avaliação do comitê científico, a
equipe do SOSCIP verifica se todos os itens foram adequadamente
preenchidos e, se for o caso, solicita maiores detalhamentos. A proposta
só é submetida para avaliação do comitê quando todos os itens forem
adequadamente preenchidos.
Sobre o formulário de avaliação de propostas, destacam-se as
seguintes práticas:
 Formulário de aplicação estruturado de forma a induzir
a contribuição do pesquisador e da indústria para ser
preenchido.
24
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Formulário de inscrição com perguntas específicas, que
mostram o grau de conhecimento necessário sobre as
ferramentas que serão fornecidas pelo consórcio.
Garantir que as tecnologias corretas estejam sendo
usadas para responder a perguntas de pesquisa.
O formulário de inscrição evolui ao longo dos anos.

A submissão de propostas ocorre de forma contínua. O que regula
a quantidade de projetos ativos é o espaço em disco. Por isso há o esforço
contínuo da equipe do consórcio em garantir que os projetos sejam
executados conforme o cronograma aprovado. O processo contínuo para
a submissão de propostas é um aspecto importante, pois acompanha o
fluxo de pesquisa da empresa. Os projetos de pesquisa não precisam ser
descontinuados para atender ao cronograma de submissão de propostas
do consórcio.
O tempo de resposta sobre a avaliação da proposta é rápido, pois o
comitê se reúne quinzenalmente. Dessa forma, entre o envio da proposta
e o feedback do comitê decorrem no máximo 15 dias. Além de enviar o
formulário de proposta, o investigador principal precisa apresentá-lo ao
comitê. A apresentação pode ser feita por videoconferência ou
pessoalmente. Esse tipo de avaliação permite que os avaliadores
esclareçam as suas dúvidas diretamente com os proponentes. O objetivo
da avaliação não é selecionar somente as melhores propostas, mas sim
possibilitar o acesso ao maior número possível de projetos. Dessa forma,
as propostas que não foram aprovadas podem ser re-submetidas para
avaliação do comitê.
Fatores facilitadores:
 Processo rápido de revisão de propostas.
 Modelo interativo de avaliações de propostas – SAC.
 Apresentação oral das propostas.
 Oportunidade de reenviar a proposta, em caso de recusa.
Existem critérios bem-definidos para a aprovação dos
projetos. Por isso, a equipe do staff permanente se dedica
a deixar a proposta a mais ajustada possível a esses
critérios. Dessa forma, o comitê científico avalia
propostas que realmente possuem potencial para
execução no consórcio.
 Processo democrático de alocação de recursos.
 Revisão por pares para avaliação de propostas.
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Aprovação de projetos que realmente demonstrem
potencial de comercialização.
Ter critérios claros para aprovação de projetos, tais
como: obtenção de tecnologia, desenvolvimento de
tecnologia transferível, ou potencial de comercialização.

5.2.9 Termos, políticas de gerenciamento de IP e Contrato de Projetos
Colaborativos
Após a aprovação da proposta, são elaborados o contrato e o termo
de colaboração. Os recursos do SOSCIP e os projetos de pesquisa
colaborativa são regidos pelos Termos de Uso, pelas Políticas de
Gerenciamento de IP e pelo Contrato de Colaboração do Projeto (PCA).
Todos esses documentos estão disponíveis durante a fase de
Desenvolvimento de Propostas, e o executivo de Contratos SOSCIP, o
Gerente de Operações SOSCIP e IADOs são responsáveis por esclarecer
qualquer tipo de questão. A seguir estão resumidos os princípios de cada
documento.
5.2.9.1 Termos de uso
Os Termos de Uso estão disponíveis no site da SOSCIP. O arquivo
fornece informações sobre os princípios gerais, os termos de uso
específicos da plataforma, os termos de licença do software IBM e a
proteção de dados.
As instalações SOSCIP são disponibilizadas para o benefício da
comunidade de pesquisa e desenvolvimento. Os usuários são
responsáveis por garantir que o uso das instalações esteja em
conformidade com os padrões éticos, respeite todas as leis e seja
consistente com os Termos de Uso específicos da plataforma. Os direitos
e responsabilidades são definidos pelos termos de uso de cada plataforma,
conforme definido pelas organizações que a hospedam e gerenciam.25
Para projetos que usam software do catálogo IBM Academic
Initiative, aplicam-se os termos e condições da Iniciativa Acadêmica,
sendo que estes termos e condições não são negociáveis.26

25
26
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5.2.9.2 Políticas normais de gerenciamento de IP do SOSCIP
Cada membro institucional tem sua própria política de propriedade
intelectual, e o executivo de Contratos da SOSCIP trabalha diretamente
com o Escritório de Pesquisa e Inovação dos membros institucionais, para
facilitar sua concordância com quaisquer modificações dos modelos.
Atualmente, existem quatro tipos de negociações de política de IP que
dependem dos atributos do projeto.
Fatores facilitadores:
 Na etapa de elaboração do projeto, a equipe do
consórcio, em conjunto com o escritório de inovação da
instituição parceira, auxilia no esclarecimento de
dúvidas relacionadas à Propriedade Intelectual – PI.
 O modelo de PI foi construído de forma colaborativa,
por todos os participantes das instituições que compõem
o consórcio. As instituições-membro já possuem uma PI
definida. Sendo assim, o consórcio estruturou uma
proposta, de forma a atender os critérios já definidos por
cada uma das instituições.
 Apesar de haver um modelo de IP, este é flexível e pode
ser definido de acordo com as necessidas da empresa.
5.2.9.3 Contrato de Colaboração do Projeto (PCA)
Os IADOs explicam o PCA para todos os envolvidos no projeto
colaborativo antes da submissão da proposta ao SAC. Mas o PCA é
atribuído pelas partes logo após a aprovação da proposta pelo SAC. O
modelo PCA é um documento que esclarece todos os termos e condições
relacionados aos projetos. O principal objetivo do PCA é:
a) alocar de maneira justa os direitos do primeiro plano de PI às
Partes;
b) facilitar a comercialização imediata do PI de primeiro plano; e
c) fortalecer o Consórcio para assegurar a sustentabilidade
continuada do SOSCIP27.
O PCA especifica 23 tópicos, desde definições de termos até
limitação de responsabilidade. Desde a aprovação dos projetos pelo SAC
até a assinatura do PCA o tempo varia entre dois meses. O diretor de
Contratos SOSCIP é o profissional responsável por conduzir este
27
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processo, que é finalizado com a assinatura das partes: instituição
acadêmica. PME Empresa, IBM Canada Limited, investigador principal
e pesquisador da empresa.
Depois de assinar o PCA, o projeto efetivamente é iniciado. O
SOSCIP Operations Manager, o IADO e a equipe de suporte técnico
apresentam a plataforma.
Um tópico mencionado no PCA é fato de que as partes concordam
em submeter regularmente detalhes sobre o progresso do projeto tanto
para a instituição de vínculo quanto para o SOSCIP SAC. A frequência
desses relatórios é mencionada no PCA. O Gerente de Operações e o
IADO são responsáveis por acompanhar este processo.
5.3 EXECUÇÃO DO PROJETO
Os fatores de sucesso para a execução dos projetos colaborativos
não estão condicionados somente ao escopo de atuação do consórcio.
Alguns aspectos estão condicionados à experiência prévia dos parceiros.
Estes atributos podem ser estimulados pelo ecossistema de inovação.
A maior parte dos pesquisadores principais e seus parceiros já
possuía experiência prévia em projetos colaborativos. Esta experiência
pode ter ocorrido em outros projetos colaborativos financiados com
recursos do governo, ou em pesquisa de doutorado.
Fatores facilitadores:
• Relacionamento anterior entre as partes.
• Experiência anterior em projetos colaborativos. Ex.:
Através de bolsas de pesquisa colaborativa.
“So when we learned that there was a possibility of using...
Working with a cluster in Toronto, a computational cluster,
we thought we could advance the research in the area of
modelling, by developing a project with the SOSCIP.”
Interview\33 P: 12 – 12
“That project initially was kind of continuation of the
projects from before. So basically, the industrial partner,
they want to expand the scope of the project. So, they have
developed an algorithm, and prototype on the previous
project, but now they want to basically expand it with a
bigger scope data sense. So, that's kind of the beginning.”
Interview\14 R: 20 – 20
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“Being the go-between the industry partner and the
university and the researcher... The fact that the
relationship with the university is already established, I
think it makes it easier for the researcher and the partner
to work together”
Interview\21 R: 124 - 124

Outro aspecto facilitador para a execução do projeto é a equipe
envolvida contar com uma pergunta de pesquisa bem-definida. Esta
pergunta pode ser originária de uma das partes, universidade ou empresa,
ou surgir em conjunto. Independendo de onde ou de quem surge a
pergunta de pesquisa, o que realmente impacta na execução do projeto é
o fato de ambas as partes estarem cientes das reais intenções com o
projeto. Não importa que os objetivos com a realização do projeto sejam
diferentes, as partes devem estar comprometidas em solucionar a questão
de pesquisa.
Os fatores facilitadores identificados neste processo foram:
• Saber quais são as reais intenções de todos os
envolvidos.
• Ser transparente quanto às necessidades de cada parte.
• Poderes explícitos para as partes envolvidas.
• Embora as intenções sejam diferentes, todas devem
contribuir para o objetivo.
• Estar explícito que o propósito maior é a solução de um
problema, e não apenas a educação do estudante.
• Ter comum endetendimento sobre PI.
• A equipe precisa trabalhar em conjunto no formulário de
proposta.
“to have a clear question that they are working on from the
beginning”
Interview\01 T: 93 – 93
“You have to know what everyone's intentions are and why
are they collaborating, and are we supporting their end
goal or not.”
Interview\29 P: 10 – 10
“ I think one is to have a genuinely collaborative
relationship between the researchers and the company
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involved. They need to understand each other, the
researchers need to understand what the company's
problem is and what kind of improvements would result in
a real benefit for the company, and the company needs to
have a realistic understanding of what the professors and
graduate students could actually do. They're not gonna...
There isn't gonna be a miracle happening.”
Interview\09 S: 47 - 47

Apesar de os projetos de pesquisa serem exploratórios, com
procedimentos de execução pouco definidos, o planejamento é um dos
fatores para o sucesso na colaboração. Um plano de ação com marcos de
sucesso bem-definidos é considerado crucial para o projeto. O plano
servirá como guia, um direcionador para o trabalho, e não algo
mandatório. A equipe é aberta para realizar mudanças.
Fatores facilitadores:
• Tornar evidentes os principais marcos do projeto.
• Ter uma ideia realista sobre a execução do projeto nos
recursos.
• Desenhar um plano de trabalho de forma colaborativa.
• Controlar o escopo do trabalho.
• Estar aberto para fazer alterações no escopo do projeto.
“And then, I think then developing a project plan that is
reasonable, but aggressive. I think you're always trying to
be as fast as possible, but you don't want to... I don't like to
over-promise and then miss.”
Interview\29 P: 44 – 44
“to make sure the professor agrees to work according to an
action plan. We've seen a few cases where this was not
possible because the academic partner was not used to
work according to schedule and plans and this was
basically one of the reasons for failure in the past”.
Interview\33 P: 43 – 43

O elemento humano foi outro fator considerado estratégico para a
execução de projetos de pesquisa colaborativos. Professores
universitários, estudantes de doutorado e pesquisadores empresariais
trabalham com agendas distintas e, que, se não forem gerenciadas,
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poderão representar um desafio para o trabalho colaborativo. A bolsas de
pesquisa aplicada são um forte aliado para os projetos executados no
SOSCIP, pois os que se dedicam à execução dos projetos são os
estudantes de doutorado, sob supervisão dos professores. Os bolsistas
atuam como ponto central de contato entre a empresa e o pesquisador.
Além disso, para o caso de pequenas e médias empresas, estas bolsas de
pesquisa representam um complemento salarial aos pesquisadores. A
província de Ontário não consegue manter highly qualified personnel
(HQP) na região, apesar da alta concentração de universidades. Os
profissionais que se formam emigram para outras regiões.
Fatores facilitadores:
• Ambos os lados (universidade e empresa) estarem
envolvidos com o projeto.
• Universidade e indústria fornecerem todas as
informações necessárias para a implementação do
projeto.
• Ter uma equipe visível, para saber quem está envolvido
no projeto.
• Time do projeto trabalhanfo como equipe.
• Equipe com habilidades complementares.
• Pesquisador com capacidade de "dialogar" com
diferentes públicos.
• Ter pessoas qualificadas para realizar o projeto.
• Reforçar a capacidade de pesquisa para pesquisadores
juniores.
• Envolver os alunos na execução de projetos, como
forma de aprendizado.
•
Ter uma pessoa exclusiva dedicada ao projeto.
“Mostly we have phone conversations and he sends me any
results he might have as a PowerPoint presentation. So
they send us data and then we talk about it on the phone.
He's also coming to visit in a couple of weeks, so probably
about once every four months or something we have a
meeting in person, either here at “the company” or we'll
happen to be at the same conference, so I saw YYY last at a
conference in May. He presented work that he had been
doing on our materials so that was very good for us. His
students came with posters with results from the first grant,
not this one. So yeah, we have a pretty good collaboration
and exchange of information between us.”
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Interview\24 P: 26 - 26
“Me able to get a SOSCIP-OCE talent edge fellowship,
really helps us. It gets us 35, 40% of their salary for two
years. And that's a good chunk of time to figure out whether
or not your system can work, and what's in it.”
Interview\29 P: 38 - 38
“And the company, all the scientific staff within the
company work as a wonderful team together. So the
postdoc is not just exposed to the technology development
limited to the SOSCIP proposal, but he learns skill sets
beyond just the, let's say, research tasks within the
proposal.”
Interview\18 R: 26 - 26
“I explained, it's a great way of bringing on people within
the SME as interns to train them and also to contribute to
various elements of the research that we do within the
company. It's a wonderful program.”
Interview\18 R: 7 – 7

O conhecimento sobre o potencial dos recursos tecnológicos
também foi mencionado como um fator de sucesso para a execução dos
projetos. O maior objetivo do SOSCIP é proporcionar recursos
tecnológicos de alta performance, com o intuito de acelerar o processo de
inovação. No entanto, isso só será obtido se as equipes envolvidas nos
projetos souberem de fato o que é possível realizar com os recursos
disponíveis. São necessários dois anos para executar os projetos, e este
tempo é melhor aproveitado quando os pesquisadores o utilizam para
executar o projeto em si.
Fatores facilitadores:
• Conhecer o potencial tecnológico que estará disponível
e os recursos disponíveis para a execução do projeto.
• Saber aproveitar os recursos tecnológicos disponíveis.
• Documentar os procedimentos adotados para a possível
replicação de resultados.
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“You need a team that's capable of offering what SOSCIP's
biggest value is and that's the technology. So do you know
how to properly leverage the hardware and software
capabilities that SOSCIP offers? Do you have somebody
that can understand that and work with the team here, like
the SciNet team who run the Blue Gene/Q supercomputer
to understand how to leverage it properly?”
Interview\28 P: 79 – 79
“ make sure that the written procedure is created before
starting the work so if I have to do a certain thing I need to
first write down a procedure and then do it. Because if you
do it first and you're unable to write down the procedure
because you may have fucked up or maybe you didn't really
think through, for industry's kind of invalid because only if
you can reproduce that result, you can really exploit it.”
Interview\33 P: 45 – 45
“Just as you design the goal of the collaboration, you
should also design the methodologies and the details of how
we take care of those methodologies.”
Interview\29 P: 6 – 6
“I think another important element is a realistic
understanding of whether this problem can be addressed
on the high performance systems that SOSCIP has.
Sometimes people say, "Well, I've got this problem, and it's
a really good problem and it would be good to solve," but
they don't really even know if it would be better handled on
a Blue Gene/Q or a cloud system.”
Interview\09 S: 48 – 48
“I think it's very important that there be serious discussions
with the SOSCIP staff prior to the proposal and making
sure that the academics and the industry people understand
what the resources are, what's available, and what they can
expect.”
Interview\12 S: 46 - 46

A comunicação entre os envolvidos no projeto e a equipe do
consórcio foi identificada como um fator de sucesso para o projeto. A
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equipe do consórcio é comprometida em auxiliar a buscar soluções para
os desafios dos projetos, e isso só é possível por meio do diálogo aberto
e transparente entre as partes.
• Estar aberto ao diálogo.
• Reuniões regulares com o pessoal envolvido na
execução do projeto.
• Uso de tecnologias da informação para comunicação
(teletrabalho).
• Reuniões com um propósito.
• Consciência sobre os estágios mais próximos ou mais
distantes do parceiro.
• A equipe do consórcio deve manter contato constante
com o staff do consórcio.
“I think in general success will be checking in and having
an open dialogue about issues that are coming up. Making
sure there is accountability.”
Interview\17 R: 62 – 62
“Regular meeting, supported by tangible deliverable in
between, meaning if you have let's say a meeting every two
weeks you should submit before the meeting short report or
something to make sure that the meeting is not only meant
to have a [20:52] ____ date but it will be more meant to
discuss the work done to date.”
Interview\33 P: 45 – 45

Durante a execução do projeto, o staff do consórcio está em
constante contato com a equipe do projeto. Esse acompanhamento tem
como propósito identificar potenciais entraves à sua execução e dar os
devidos encaminhamentos. Nos meses iniciais do projeto, a equipe atua
de forma mais intensa, principalmente quando é a primeira vez que o
pesquisador principal está tendo acesso aos recursos computacionais de
alta performance. Nos primeiros seis meses, é comum que uma das partes
trabalhe mais intensamente no projeto, porém, esse distanciamento deve
ser reduzido à medida que os primeiros marcos do projeto são alcançados.
Por isso, é importante a comunicação constante entre os parceiros do
projeto e o plano de ação com marcos bem-definidos. A equipe do
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SOSCIP monitora essas ações e, à medida que as situações tomam uma
direção divergente, ela verifica se se trata de um potencial problema ou
não e, se for o caso, auxilia a corrigir a rota de trabalho.
Fatores facilitadores:
• Oferecer treinamento inicial para utilizar de forma
adequada os recursos tecnológicos disponibilizados pelo
consórcio.
• O compromisso da equipe com o sucesso do projeto.
• Colocar os envolvidos nos projetos em contato com as
pessoas que podem oferecer uma solução.
• Maior envolvimento do pessoal nos meses iniciais do
projeto.
• Dar apoio na seleção de bolsistas para o projeto.
• Uma equipe dedicada para resolver dúvidas específicas
sobre as plataformas.
• Envolver-se nas atividades do dia a dia do projeto, para
fazer um acompanhamento informal.
• Estar em contato com a equipe do projeto.
• Ter evidências de que os dois lados (pesquisador e
indústria) estão se comunicando.
• Ter provas de que a equipe concluirá o projeto.
• Antecipar problemas para o Comitê.
• Ter uma data estipulada para a conclusão do projeto com
recursos limitados.
“Eu contato os professores, eu contato os desenvolvedores
do código aberto, eu explico o problema. Às vezes eu tenho
um retorno bom, o que me permite consertar e ir para
frente; e às vezes eu não tenho porque eu fico simplesmente
parado sem conseguir...”
Interview\05 T: 77 - 77
“I encourage them to just pop-by if you´re on campus, stick
your head in, see how things are going, to just get them to
now you as a person so that then if there´s anything that´s
going wrong they actually feel comfortable to send an email
because it´s a bit awkward, right. To call and say: you
know what, the company is not delivering on what they said
they were going to do. They haven´t given us the data we
need to work. So we really haven´t been able to get
anything done. They are very hesitant to do that if to
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someone that they don´t know so it´s important to build that
relationship, to make sure that we actually hear about
things are not working so we can get in front of it and fix it
before we find out, you know, six months down the road that
they haven´t done anything.”
Interview\01 T: 32 – 32

Todos os pesquisadores principais devem apresentar, pelo menos
a cada seis meses, um relatório de status para o Comitê Científico (SAC).
Os relatórios são apresentados em formato padronizado, com informações
que permitem ao membro do SAC identificar se as metas do projeto
realmente serão atingidas e, principalmente, verificar se o cronograma
previsto será cumprido. O relatório é apresentado principalmente pelo
pesquisador, mas o parceiro do projeto também pode participar das
apresentações. Em alguns casos, o próprio comitê solicita a presença das
duas partes (academia e indústria).
As apresentações pessoais permitem o compartilhamento de
conhecimento. Os integrantes do SAC esclarecem dúvidas relacionadas
ao projeto e/ou quanto aos recursos tecnológicos disponibilizados pelo
consórcio.
Essa forma de avaliar, em que todos os integrantes do comitê
avaliam todos os projetos, aumenta o nível de conhecimento sobre o
potencial dos recursos tecnológicos disponibilizados pelo SOSCIP.
A participação do representante do parceiro industrial do consórcio
é extremamente ativa nessas reuniões:

“Different people with different skills can
bring a extra bit of information into your
project, which just makes for a better
story.”
Interview\29 P: 6 – 6
“usually they have the... Say if we have any
questions or we have any doubt they can
also right away and also they give very
constructive suggestions”.
Interview\14 R: 58 – 58
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“I received extensive feedback which is very
useful.”
Interview\17 R: 38 - 38
Fatores facilitadores:
• Participar das reuniões periódicas com o pessoal do
comitê científico.
• Utulizar formato padronizado para o acompanhamento
dos projetos.
• Adotar um modelo de apresentação de resultados que
exija que as duas partes interajam para compor o
relatório.
• Apresentar resultados/status do projeto oralmente.
• Feedback do Comitê Científico – oportunidade de
esclarecer dúvidas e dar conselhos.
• Revisão técnica após a conclusão do projeto.
• Proporcionar o equilíbrio ideal entre liberdade criativa e
metas específicas.

5.4 ESTRATÉGIA DE MARKETING E COMUNICAÇÃO DO
CONSÓRCIO
O SOSCIP utiliza diferentes recursos de comunicação para
divulgar suas ações. Em setembro de 2016, o SOSCIP estabeleceu uma
estratégia de marketing e comunicação com o intuito de dar maior
visibilidade aos projetos realizados sob o seu escopo.
Conforme detalhado na seção referente aos membros do consórcio,
o SOSCIP reúne instituições com grande prestígio acadêmico, assim
como a IBM Canadá, empresa reconhecida nacionalmente como empresa
inovadora. A reputação dessas organizações é uma grande aliada para a
atração de projetos e investimentos. Porém, ao mesmo tempo que essa
imagem atrai, ela também pode afastar novos parceiros.
Uma das propostas de valor do SOSCIP é permitir o acesso de
pequenas e médias empresas a recursos tecnológicos de alta performance
para o desenvolvimento de pesquisa pré-competitiva colaborativa. A
associação da IBM Canadá Ltda, por ser a única parceira empresarial do
consórcio, pode ser interpretada pelo público-alvo do SOSCIP como
sendo um projeto da IBM, e não como uma iniciativa para acelerar a
inserção de produtos e processos inovadores no mercado.
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Situação semelhante pode ocorrer com a participação de
universidades com forte prestígio acadêmico. A união de universidades
maiores pode afastar o interesse de adesão de faculdades ou instituições
com menor capacidade de pesquisa e inovação.
Dessa forma, o SOSCIP realiza um trabalho de comunicação
estratégica com o intuito de fortalecer a sua imagem, evidenciando o real
propósito da parceria estabelecida entre as instituições que o compõem.
Para isso, os principais canais de comunicação adotados dão grande
ênfase aos resultados alcançados e ao impacto gerado no ecossistema de
inovação de Ontário.
No website do consórcio é possível obter informações sobre por
que o SOSCIP foi criado, quem o compõe, para que serve e para quem.
Além do nome das instituições, o website apresenta o nome dos
profissionais que representam cada uma dessas instituições, o que facilita
o acesso a essas pessoas.
Os vídeos são depoimentos de pesquisadores e seus parceiros
empresariais, que relatam o impacto positivo que o acesso à infraestrutura
disponível no SOSCIP causou em suas pesquisas. Estudantes também dão
seus depoimentos nesse canal, destacando a riqueza do aprendizado
proporcionado com sua participação nos projetos.
Como forma de demonstrar os resultados gerados, o SOSCIP
publica anualmente um Relatório de Impacto, que ilustra pelo menos um
caso de sucesso de cada umas de suas instituições-membros. No relatório
também são evidenciadas a relevância das contribuições dos parceiros e
partes interessadas do consórcio. Na figura 32 consta a capa do primeiro
relatório de impacto do SOSCIP, publicado em 2014, em que a principal
mensagem era a de conexão entre os atores do ecossistema. Em 2018, a
mensagem é sobre o retorno gerado pelo consórcio como um investimento
em inovação no Canadá (figura 33). O relatório é distribuído
gratuitamente, tanto na versão impressa quanto na versão digital.
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Figura 27 – Capa
relatório do primeiro
relatório de impacto do
SOSCIP

Figura 28 – Mensagem Relatório – 2018

Fonte:https://www.soscip.org/wpcontent/uploads/2017/08/soscip_impactreport2
018_pages.pdf

Fonte: Relatório de
impacto 2014.

Além da comunicação feita por meio do website e dos relatórios, o
SOSCIP realiza eventos, tanto com o objetivo de divulgar o impacto
gerado no ecossistema de inovação a partir das ações realizadas, quanto
para promover o pré-engajamento e engajamento de pesquisadores,
estudantes e empresas na participação em projetos de pesquisa
colaborativos. Em 2017, foi realizada uma Conferência para apresentar
os cinco anos de impacto do SOSCIP. O evento reuniu todos os
stakeholders do consórcio.
Em dezembro do mesmo ano, o SOSCIP realizou, em conjunto
com a Business Higher Education Roundtable, uma rodada de negociação
entre pesquisadores acadêmicos e empresas (figuras 35 e 36).
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Figura 29 – Email marketing
SOSCIP – BHER

Figura 30 – SOSCIP – BHER Industry
Academic Partnering Forum

Fonte: A autora (2018).
Fonte: E-mail marketing
SOSCIP.
O SOSCIP realiza também seções informativas mais direcionadas
para os recursos computacionais oferecidos através do consórcio. As
figura 31 ilustra o SOSCIP IBM Watson Information Sessions, um evento
aberto a todos os membros da comunidade do consórcio, onde foram
apresentados cases de pesquisas. Os participantes puderam esclarecer
duvidas diretamente com os especialistas da IBM que operam a
ferramenta.
O evento, chamado de “Lunch & Learn”, teve duração de 2 horas.
A primeira hora destinou-se à apresentação dos cases; e a segunda, à
interação dos participantes. Todos os IADOs participaram do evento e
interagiram com os participantes durante a “seção de pizza”.
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Figura 31 – SOSCIP IBM Watson Information
Sessions

Fonte: A autora (2018).
O SOSCIP também realiza palestras e apresentações em outros
eventos, promovidos pelas demais instituições que atuam no ecossistema
de inovação de Ontário. Entre esses eventos, pode-se mencionar o
CASCON, em que o SOSCIP participou como speaker no workshop
“Data-driven knowledge mobilization”; o CARAON e o “Collaborative
Research- Drive for Success”, em que foram feitas apresentações sobre o
consórcio e as possibilidades de pesquisa.
Essas participações são divulgadas nas redes sociais do SOSCIP e
na sua newsletter, que é distribuída mensalmente para mais de mil
membros da comunidade. Nela há um espaço intitulado SOSCIP Journal
Club, onde é oferecida uma oportunidade aos pesquisadores que estão
fazendo a diferença de divulgarem seus resultados de pesquisa (figuras
32 e 33).
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Figura 32 – Newsletter
do SOSCIP

Figura 33 – Mensagem newsletter

Fonte: Newsletter.
Fonte: Newsletter Nov.
2017.
As boas práticas identificadas no trabalho de comunicação e
marketing foram:










Comunicação destinada a diferentes públicos.
Utilização de diferentes canais de comunicação.
Website informativo e intuitivo.
Demonstração do sucesso obtido nos projetos.
Divulgação dos resultados do consórcio.
Realização de treinamentos práticos sobre os recursos
disponíveis no consórcio.
Simpósio para funcionários do projeto e membros do consórcio.
Participação ativa em eventos promovidos pelo ecossistema de
inovação.
A contribuição visível do consórcio para o ecossistema de
inovação, tais como: estar envolvido com a comunidade
empresarial; proporcionar acesso a profissionais qualificados;
incluir pesquisadores no "mundo dos negócios"; treinar mão de
obra qualificada39; dar suporte à aceleração de pesquisa e
desenvolvimento; proporcionar crescimento para pequenas
empresas por meio de pesquisa e desenvolvimento.
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5.5 CARACTERÍSTICAS DO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO DE
ONTÁRIO
Entre os dias 25 de julho e 15 de dezembro de 2017, foi possível
experienciar de que forma um indivíduo que convive no ecossistema de
inovação de Ontário é estimulado pelo ambiente em que está inserido.
Durante esses cinco meses, a pesquisadora frequentou cursos oferecidos
pela Universidade de Toronto (16 workshops), e participou de eventos
promovidos por diversas instituições que compõem o ecossistema (oito
eventos).
Esta subseção apresenta os resultados da experiência da
pesquisadora em campo, e algumas citações das entrevistas realizadas.
5.5.1 Política de Governo
A Província de Ontário e o Governo Canadense possuem uma
política de inovação bem definida. A colaboração entre Universidade e
Empresa é o principal pilar da política definida de governo, com foco na
criação de startups e empregos digitais. A meta do Governo é construir
uma economia baseada no conhecimento em todas as regiões do país.
Com isso, o Governo quer acelerar a transferência de tecnologia e a
comercialização de produtos, processos e/ou serviços inovadores. Para
isso, o Governo mantém uma política de inovação, com objetivos claros
e justificativas bem-definidas. Ao todo, são 17 instituições que compõem
o portfólio de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do
Canadá (ISED). O maior objetivo dessas instituições é atuar em sinergia
e alavancar recursos em áreas específicas para o Governo.
As áreas de investimento e os objetivos do Governo são
disseminados e acessíveis a qualquer cidadão. No website do Governo
constam as estratégias para inovação28, e nos eventos com a participação
de seus representantes, o discurso é alinhado com tais estratégias.
A figura 34 ilustra o anúncio realizado pelo Ministro de Inovação,
Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá, Navdeep Singh
Bains, dos selecionados para o programa de superaglomerados
(supercluster program). Na ocasião, o ministro destacou a importância da
liderança científica para a geração de novos produtos e processos de
ponta.

28

<www.canada.ca/en/services/science/innovation.html>
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Figura 34 – Anúncio dos selecionados para o supercluster program

Fonte: A autora (2018).
Quando questionados sobre os elementos dos ecossistemas de
inovação que estimularam a criação do SOSCIP, todos os entrevistados
apresentaem os mesmos argumentos sobre a política do Governo de criar
uma economia baseada no conhecimento para o país, e sobre a
colaboração entre Universidade e Empresa.
Fatores facilitadores:
 Áreas estratégicas para o desenvolvimento bemdefinidas pelo governo (federal e provincial).
 Políticas governamentais, estaduais e federais de longo
prazo.
 Programas de inovação alinhados com a política
governamental de longo prazo.
 Colaboração universidade-indústria incentivada por
políticas governamentais.
 As agências governamentais de financiamento
condicionam a participação de empresas para o fomento
à pesquisa.
 As agências de financiamento do governo fornecem
fundos para empresas de diferentes tamanhos.
5.5.2 Instituições regidas por um objetivo em comum
Além do Governo Federal, outras instituições atuam de forma
coordenada para promover a inovação e colaboração entre universidades,
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faculdades e indústria. Como exemplo dessas instituições pode-se citar a
Mitacs, uma organização nacional sem fins lucrativos, que auxilia no
fortalecimento de conexões entre universidade e empresa para a
realização de pesquisa e desenvolvimento; e o Ontario Centres of
Excellence (OCE), instituição sem fins lucrativos, que, em parceria com
a indústria, co-investe para comercializar a inovação originada nas
faculdades, universidades e hospitais da província. Ambas as instituições
atuam em parceria com o Governo federal e provincial.
Outro exemplo de instituição orientada para a promoção da
colaboração entre universidade e empresa é a Business/Higher Education
Roundtable (BHER), criada em 2015, com o principal objetivo de
fortalecer a cooperação empregadores e educadores.
Além dessas instituições, a IBM Canadá é uma grande investidora
em inovação no país29. A parceira com o SOSCIP é apenas um exemplo
dos inúmeros projetos de inovação que a empresa desenvolve no Canadá.
O discurso dessas instituições apresenta o mesmo argumento:
“construir uma forte economia”.
Fatores facilitadores:
 Ter outras instituições, além do governo, fomentando a
colaboração entre universidade e indústria para projetos
colaborativos – exemplo CASCON 2017, ilustrado na
figura 35.
 Ter instituições que promovam a colaboração entre
universidades e indústrias.
 Adotar o mesmo discurso entre as instituições que
estimulam a inovação.

“And to do that, they engaged an
organization at... It's an Ontario
government organization called the Ontario
Centres of Excellence, OCE, to do that
matchmaking.”
Interview\28 P: 65 - 65

29

<www.ibm.com/ibm/ca/en/canadian-innovation.html>
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Figura 35 – CASCON 2017

Fonte: A autora (2018).

5.5.3 Universidades como catalizadoras de pesquisa aplicada
As universidades possuem papel primordial na disseminação da
pesquisa colaborativa com empresas. As instituições, por meio de seus
escritórios de pesquisa, realizam eventos junto à comunidade científica e
empresarial com o intuito de promover a aproximação entre docentes,
discentes e empresas para a realização de pesquisa colaborativa.
Nesse sentido, as figuras 36 ilustram um evento promovido pelo
escritório de pesquisa da York University, que teve como objetivo
informar, engajar e conectar. Para isso, foram apresentados cases de
sucesso em pesquisa colaborativa e formas de obter fomento para tais
iniciativas. Os cases foram apresentados por pesquisadores da York
University e por suas respectivas empresas parceiras. Durante essas
apresentações, tanto os pesquisadores quanto a empresa destacaram a
importância da ajuda recebida do escritório de pesquisa da universidade
no sentido de encontrar o parceiro ideal para o projeto. A coordenadora
do escritório apresentou o fluxo de solicitação de parcerias e ressaltou os
requisitos da revisão do comitê de ética e a política de propriedade
intelectual da Universidade.
Participaram do evento aproximadamente cem pessoas. No
credenciamento, todas receberam uma tabela (figura 47) que deveria ser
preenchida com informações de contatos de indústrias, agências de
fomento e membros da faculdade. Essas informações deveriam ser
coletadas após as apresentações realizadas durante o evento. Essa
dinâmica incentivou o networking entre todos os presentes ao evento.
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Figura 36 – Evento promovido pela York University

Fonte: A autora (2018).
A York University é uma das instituições-membro do SOSCIP. O
logo do consórcio é ilustrado no convite do evento, junto com os de outras
duas instituições que promovem a colaboração entre Universidade e
Empresa (Mitacs e OCE – já mencionadas nesta seção), e com o do
Conselho de Pesquisas em Ciências Naturais e Engenharia do Canadá
(Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada –
NSERC), como instituição apoiadora do evento.
No entorno da Universidade de Toronto, conforme ilustrado na
figura 37, estão afixados diversos banners, com frases que reforçam o
trabalho em pesquisa da universidade e o seu suporte à política de
inovação do Canadá. O banner estampa a frase “Who will lead the Big
Data Revolution?” logo abaixo da imagem da bandeira nacional, com o
logo da Universidade de Toronto e com o slogan “Boundless”.
Outra ação realizada pelas universidades para disseminar as
atividades realizadas em seus laboratórios são os tours guiados. A figura
38 ilustra o convite público realizado por um dos laboratórios de pesquisa
da Ryerson University. A atividade era gratuita e qualquer pessoa poderia
participar.
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Figura 37 – Banner University of
Toronto

Figura 38 – Tour Ryerson University

Fonte: A autora (2018).
Fonte: A autora (2018).
Os entrevistados também reforçaram a importância das
universidades como catalisadoras de pesquisa colaborativa com
empresas, seja na atração de talentos, formação de pesquisadores, ou na
sua aproximação com o setor empresarial.
Fatores facilitadores:
 Concentração de universidades e instituições de
pesquisa na região do consórcio.
 Universidades reconhecidas pelo prestígio acadêmico.
 Universidades com estruturas definidas para promover a
interação com as indústrias – estabelecendo conexões e
facilitando colaborações.
 Universidades com política de PI bem-definida e
disseminada.
 Incentivos para a formação de spin-offs.
 Incubadoras e aceleradoras disseminadas no meio
social.
5.5.4 Ecossistema com cultura de colaboração estabelecida
A região de Toronto é muito fomentada por eventos que estimulam
a interação e colaboração entre os agentes do ecossistema de inovação.
Um grande número desses eventos é gratuito, e o maior propósito é
fomentar a inovação e a troca de experiências.
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As figuras 39 e 40 ilustram o Entrepreneurship 100 Conversation,
uma ação promovida pelo Impact Centre30, vinculado à Universidade de
Toronto, que tem como objetivo ensinar sobre como transformar ideias
em negócios e direcionar os novos empreendimentos a quem poderá
ajudá-los ao longo do caminho. Os eventos ocorrem frequentemente e são
abertos à toda comunidade. Ao final das palestras, são oferecidos lanches
informais, tornando o ambiente propício para network. Para participar do
evento não é necessária a inscrição prévia.
Figura 39 – Entrepreneurship 100
Convite

Figura 40 – Entrepreneurship 100
Discussões

Fonte: A autora (2018).

Fonte: A autora (2018).

O MaRS Discorvery District31, está localizado na região central de
Toronto. O centro sedia importantes eventos para a comunidade de
inovação, incluindo hackathons, conferências do setor de tecnologia,
sessões de startup lean, e uma série de encontros matinais, chamada
MaRS Mornings.
O MaRS Mornings é um evento aberto à comunidade. Os
encontros ocorrem mensalmente e são divulgados no site do MaRS. O
objetivo é apresentar temas relacionados a boas práticas e experiências
relacionadas com a gestão de negócios inovadores. Nesses encontros é
oferecido um café da manhã aos participantes, que utilizam esse momento
para fazer networking. As figuras 41 e 42 ilustram dois MaRS Mornings
dos quais a pesquisadora participou.
30
31

<https://www.impactcentre.ca/e100/>
<https://www.marsdd.com/about/>
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Um ponto importante a destacar sobre o MaRS é a facilidade de
acesso às instalações do centro de inovação. Uma das estações de metrô
tem ligação direta com o prédio, o que facilita o acesso de pessoas a partir
de diferentes pontos da cidade.
Figura 41 – MaRS Morning - Success
Stories on international hiring

Figura 42 – MaRS Moning - Daniel
Moneta of MMB Networks

Fonte: A autora (2018).

Fonte: A autora (2018).

As figuras 43 e 44 ilustram algumas apresentações realizadas no
CARAON 2017. O evento é realizado anualmente pela Associação
Canadense de Administradores de Pesquisa (CARA)32. A associação
possui mais de mil integrantes e tem como propósito oferecer uma
abordagem crítica para todas as partes envolvidas na gestão de
empreendimentos de pesquisa. Para isso, ela reúne profissionais de
diferentes áreas, incluindo: facilitação de pesquisa; elaboração de
programas; contratos pré e pós-adjudicação e gestão de subvenções;
gestão de ensaios clínicos; gestão financeira; ligação com indústria;
avanço e desenvolvimento; ética em pesquisa; laboratório /
gerenciamento de projetos; conformidade regulatória.

32

<https://cara-acaar.ca/home>
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Figura 43 – Apresentação SOSCIP
CARAON 2017

Fonte: A autora (2018).

Figura 44 – Apresentação Ontario
Genomics CARAON 2017

Fonte: A autora (2018).

A CARA realiza anualmente uma conferência para discutir temas
relacionados à sua área de atuação. A edição de 2017 ocorreu em Toronto.
A diretora executiva do SOSCIP apresentou o consórcio durante a
conferência, e na mesma seção foram apresentados outros consórcios de
pesquisa, tais como, o Ontario Genomics. Essas apresentações tiveram
como objetivo apresentar os recursos disponíveis nos respectivos
consórcios, assim como fomentar projetos colaborativos com as
instituições presentes.
As figuras 45, 46, 47 e 48 ilustram uma dinâmica realizada durante
a 27ª Conferência Internacional Anual de Ciência da Computação e
Engenharia de Software – CASCON33. O evento é uma conferência
acadêmica e industrial para estudos avançados em ciência da computação
e engenharia de software, patrocinada pela IBM Canada Laboratory, que
reúne desenvolvedores de software, pesquisadores, inovadores e
tomadores de decisão da academia, indústria e governo.

33

<https://www-01.ibm.com/ibm/cas/cascon/>
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Figura
45
–
Apresentação
Programação CASCON 2017

Fonte: A autora (2018).

Figura 47 – Dinâmica da Mesa,
CASCON 2017

Figura 46 – Apresentação dinâmica
almoço patrocinado – CASCON
2017

Fonte: A autora (2018).

Figura 48 – Resultado da dinâmica,
CASCON 2017

Fonte: A autora (2018).
Fonte: A autora (2018).
Durante o almoço foi realizada uma dinâmica patrocinada pela
prefeitura de Markham, cidade em que o evento foi sediado. Em cada uma
das mesas, os participantes deveriam criar um storyboard, propondo uma
solução para que o município se torne uma smart city. Cada mesa recebeu
um desafio diferente para resolver.
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De início, foi apresentado o perfil da cidade, com informações
sobre sua população, número de estudantes, faixa etária, renda e
infraestrutura tecnológica. Após essa apresentação, cada membro do
grupo poderia trabalhar sozinho, ou em parceria, para resolver um
desafio. Em um papel estavam dispostas as instruções sobre como
desenvolver a dinâmica. Na mesa havia post-it, caneta, papel e um papel
com seis post-it. Nosso grupo era composto por cinco pessoas.
Precisávamos desenhar um enredo em seis etapas, com o desafio e a
solução. Uma pessoa observou o desenvolvimento do grupo e deu
conselhos sobre como fazer a dinâmica. O desafio era sobre cidades
inteligentes e como desenvolver pequenas comunidades. Ao final da
dinâmica, uma pessoa coletou nossos documentos com as histórias.
As ações de networking promovidas nesses eventos aproximam os
potenciais envolvidos em projetos colaborativos. No caso do SOSCIP,
esses eventos auxiliaram na etapa de pré-engajamento entre pesquisador
e empresa.
Fatores facilitadores:
 Realizar eventos sociais que promovam o trabalho em
rede entre os participantes.
 Promover eventos de colisão entre universidades e
indústrias para discutir projetos colaborativos.
 Promover o debate sobre empreendedorismo na
comunidade acadêmica, envolvendo estudantes e
professores.
 Cultura de pesquisa interdisciplinar.
 Cultura de colaboração entre universidade e indústria
disseminada em diferentes meios de comunicação.
5.5.5 Bolsa de pesquisa vinculada à pesquisa aplicada como forma de
atrair e reter talentos no setor empresarial
O governo canadense e a Província de Ontário têm incentivado a
aproximação entre o meio acadêmico e o empresarial, condicionando as
bolsas de pesquisa a atividades colaborativas. Essas bolsas auxiliam a
empresa a pagar parte do salário do pesquisador no ambiente empresarial.
Para as pequenas empresas, isto é um grande diferencial, pois auxilia na
inclusão de profissionais qualificados em atividades de pesquisa e
desenvolvido.
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Outro aspecto que estas bolsas favorecem é o pré-engajamento dos
profissionais que estarão envolvidos nas atividades de pesquisa
colaborativa. O relacionamento prévio entre as partes auxilia na
realização de projetos colaborativos futuros. Os bolsistas podem voltar a
se relacionar como uma empresa após a conclusão do projeto que
envolvia a bolsa.
Fatores facilitadores:
 Pesquisa aplicada à indústria, incentivada por bolsas de
doutorado.
 Bolsas de estudo que ajudam a pagar um pesquisador em
um ambiente de negócios (incluindo pequenas
empresas).
 Bolsas de estudo não se restringem ao ambiente
acadêmico.
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6 FRAMEWORK FUNDAMENTADO EM BOAS PRÁTICAS
Esta tese tem como objetivo propor um framework que sintetize e
formalize a base de conceitos, princípios e recomendações práticas para
a interação colaborativa entre governo, universidade e empresa nas
atividades de pesquisa pré-competitiva.
Para isso, foi realizada uma revisão sistemática da literatura e um
estudo de caso, que resultaram na identificação de 182 boas práticas
relacionadas à formação e manutenção de consórcios de pesquisa précompetitivas envolvendo múltiplos stakeholders – universidade, indústria
e governo. Estas práticas foram agrupadas conceitualmente em 34
dimensões. É importante ressaltar que, apesar de estarem agrupadas em
grupos distintos, estas categorias estão relacionadas entre si. Esta relação
é melhor ilustrada e descrita na seção 6.2.
O quadro 13 apresenta as 34 categorias que compõem o framework
proposto, com as respectivas origens das informações: se do Estudo de
Caso (EC) ou da Revisão Sistemática (RS). Conforme se pode verificar,
o estudo de caso evidenciou o maior número de boas práticas, tendo em
vista que a maior parte dos dados foi coletada de fonte primária e com o
propósito de responder às perguntas e objetivos propostos neste estudo.
As práticas identificadas na revisão sistemática, por sua vez, foram
extraídas de fontes secundárias, com informações elaboradas a partir de
dados levantados com diferentes propósitos.
Quadro 13 – Relação entre dimensões identificadas no estudo de caso e na revisão
sistemática da literatura

Dimensões
1. Política do Governo

2. Instituições regidas por um objetivo
comum
3. Universidades como catalisadoras
da pesquisa aplicada
4. Ecossistema com cultura de
colaboração estabelecida
5. Bolsa de pesquisa vinculada à
pesquisa aplicada, como forma de
atrair e reter talentos no setor
empresarial

Origem
Estudo de caso; Pratt e Hyder
(2016), Carayannis et al.
(2000), Roelofsen et al. (2011)
Estudo de caso
Estudo de caso
Estudo de caso
Estudo de caso
Lee e Richardson (1990)
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Dimensões
6. Reputação dos membros do
consórcio, como forma de atrair
projetos
7. Proposta de valor do consórcio
construída coletivamente
8. Escopo de atuação do consórcio

9. Governança multinível articulada
por equipe permanente

10. Conselho Executivo

11. Comitê Científico Consultivo

12. Equipe dedicada

13. Condução da Gestão de Consórcio

14. Ações de comunicação e
marketing como promotoras de
"reputação"
15. Gerenciar a elaboração dos
contratos, garantindo que os interesses
de propriedade intelectual das partes
interessadas sejam salvaguardados
16. Gestão da parceria UniversidadeEmpresa
17. Equipe técnica

Origem
Estudo de caso
Pratt e Hyder (2017), Daniel et
al. (2002)
Estudo de caso
Rod (2003), Pratt e Hyder
(2016), Morrison (2015)
Estudo de caso
Lee e Richardson (1990),
Daniel et al. (2002), Carayannis
et al. (2000)
Estudo de caso
Lee e Richardson (1990),
Omidvar et al. (2017), Morrison
(2015), Daniel et al. (2002)
Estudo de caso
Lee e Richardson (1990), Rod
(2003), Pratt e Hyder (2017),
Morrison (2015), Daniel et al.
(2002), Carayannis et al. (2000)
Estudo de caso
Pratt e Hyder (2017), Morrison
(2015), Daniel et al. (2002),
Roelofsen et al. (2011)
Estudo de caso
Lee e Richardson (1990), Rod
(2003), Morrison (2015),
Carayannis et al. (2000)
Estudo de caso
Lee e Richardson (1990); Rod
(2003); Morrison (2015)
Estudo de caso
Lee e Richardson (1990), Pratt
e Hyder (2017), Österle e Otto
(2009)
Estudo de caso
Morrison (2015)

Estudo de caso
Estudo de caso
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Dimensões
18. Experiência prévia em projetos
colaborativos
19. Equipe de projeto com pergunta
de pesquisa bem-definida
20. Certificação de que se trata de
projeto colaborativo e que todos os
envolvidos estejam alinhados aos
objetivos e metas estabelecidos no
projeto.
21. Formulário de proposta

22. Processo contínuo de submissão
de propostas
23. Avaliação da proposta

24. Equipe do consórcio
comprometida com o sucesso do
projeto
25. Acompanhamento pelo Comitê
Científico

26. Equipe independente do projeto,
orientada pela governança do
consórcio
27. Planejamento
28. Pessoas

29. Conhecimento

Origem
Omidvar et al. (2017)
Estudo de caso
Estudo de caso
Estudo de caso
Lee e Richardson (1990)

Estudo de caso
Lee e Richardson (1990),
Österle e Otto (2009)
Estudo de caso
Österle e Otto (2009), Morrison
(2015)
Estudo de caso
Lee e Richardson (1990), Pratt
e Hyder (2016), Pratt e Hyder
(2017), Carayannis et al. (2000)
Estudo de caso
Daniel et al. (2002)
Estudo de caso
Lee e Richardson (1990),
Österle e Otto (2009), Daniel et
al. (2002), Carayannis et al.
(2000)
Estudo de caso
Pratt e Hyder (2017), Morrison
(2015), Carayannis et al. (2000)
Estudo de caso
Lee e Richardson (1990)
Estudo de caso
Lee e Richardson (1990), Pratt
e Hyder (2017), Österle e Otto
(2009), Morrison (2015),
Carayannis et al. (2000)
Estudo de caso
Carayannis et al. (2000)
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Dimensões
30. Comunicação

Origem
Estudo de caso

31. Visível contribuição para o
ecossistema de inovação

Estudo de caso
Pratt e Hyder (2017),
Carayannis et al. (2000)
Estudo de caso
Rod (2003), Pratt e Hyder
(2016); Carayannis et al. (2000)
Estudo de caso
Rod (2003), Pratt e Hyder
(2016), Daniel et al. (2002)
Estudo de caso

32. Ser reconhecido como um
ecossistema

33. Membros do consórcio engajados
na divulgação de resultados e na
atração de novos projetos
34. Workshop com a comunidade,
para divulgação do consórcio e
treinamento do usuário potencial
Fonte: A autora (2018).

6.1 PROPOSTA INICIAL DE FRAMEWORK
A partir das práticas identificadas na revisão sistemática realizada
nos artigos publicados em periódicos indexados e no estudo de caso
realizado no SOSCIP, foi elaborada uma versão inicial do framework –
Figura 49. Os procedimentos adotados para a sua construção estão
descritos na subseção 3.3 desta tese.
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Figura 49 – Framework fundamentado em boas práticas para a gestão de
consórcios de pesquisa pré-competitiva com múltiplos stakeholders – versão
inicial

Fonte: A autora (2018).

O detalhamento teórico para a formulação do framework inicial
encontra-se no Apêndice H. Essa apresentação foi retirada da sequência
deste texto, para não ser repetitiva com a seção 6.2, na qual se apresenta
a versão final do framework, já com as análises dos especialistas
agregadas.
6.1.1 Verificação do framework com especialistas
Com o intuito de reduzir o viés da pesquisadora e do estudo de
caso, o framework foi apresentado a dois especialistas, a fim de verificar
se o mesmo sintetiza e formaliza a base de conceitos e recomentações
práticas para outros concórcios de pesquisa pré-competitiva com
múltiplos stakeholders (incluindo empresas, universidades e governo).
O convite para fazer a verificação do framework foi enviado para
25 especialistas. Destes, sete responderam ao e-mail da pesquisadora,
quatro aceitaram o convite, e dois responderam ao framework (Apêndice
H). Esta subseção apresenta os resultados dos dois especialistas sobre a
concordância ou não com as práticas propostas no framework inicial.
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A versão inicial do framework possuía 182 práticas, agrupadas em
34 dimensões. Para cada prática, foi solicitado a cada especialista que
atribuísse uma nota de 1 a 5, conforme o seu grau de concordância, sendo
“1” para discordo totalmente, e “5” para concordo totalmente.
Conforme se pode observar na tabela 1 de contingência, somente
duas práticas foram rejeitadas pelos especialistas, o que representa menos
de 1% das 182 propostas. Com relação à corcondância, é possível
constatar que 87% das práticas foram aprovadas por ambos. No entanto,
a intensidade de concordância com as práticas propostas varia entre os
dois especialistas.
Tabela 1 – Tabela de contingência referente ao nível de concordância dos
especialistas em relação às práticas apresentadas no framework inicial

Especialista B
Especialista A

CT*
9

C
7

I
1

D

NR

T
17

%
0,093

C

44

70

16

1

1

132

0,725

I

10

13

4

1

28

0,154

D

2

2

4

0,022

1

1

0,005
1

CT

NR
T

65

93

21

2

1

182

%

0,357

0,511

0,115

0,011

0,005

1

Fonte: A autora (2018), com base em dados da pesquisa.
*Concordo totalmente (CT); Concordo (C); Indeciso (I); Discordo (D)
Não resposta (NR) Total (T).

Apesar de o Especialista A ter concordado com 82% das práticas
propostas, e o Especialista B com 87%, pode-se concluir, a partir dos
resultados obtidos por meio do Coeficiente de Concordância de Kappa (K
0,059), que, a convergência de opiniões dos dois especialistas em relação
ao framework a mesma que a esperado ao acaso.
Observa-se, na primeira coluna da tabela 1 de contingência, que
ambos os especialistas concordam totalmente em relação a nove práticas.
Em 44 práticas, o Especialista A afirma “concordar” com a prática
proposta, enquanto o Especialistas B afirma “concordar totalmente”. Já
em dez práticas, o Especialista A se posiciona como indeciso, enquanto o
Especialista B concorda totalmente. Por fim, em duas práticas, o
Especialista A “discorda”, e o Especialista B “concorda totalmente”.
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Ao se inserir no cálculo do Coeficiente de Concordância Kappa
somente as práticas em relação às quais tanto o Especialista A quanto o
Especialista B tenham no mínimo concordado, conforme apresentado na
tabela 2, obtém-se um grau de concordância perfeita (K1). Foram
removidas do framework inicial as práticas que pelo menos um dos
especialistas tenha se manifestado indeciso ou discordado. Sendo assim,
foram consideradas no framework final 130 práticas.
Tabela 2 – Tabela de contingência referente ao nível de concordância dos
especialistas com as práticas apresentadas no framework final

Especialista A

Especialista B
CT

C

T

%

CT

9

7

16

0,123

C

44

70

114

0,877

T

53

77

130

1

%

0,408

0,592

1

Fonte: A autora (2018), com base em dados da pesquisa.
*Concordo totalmente (CT); Concordo (C); Indeciso (I); Discordo (D)
Não resposta (NR) Total (T).

Com a remoção das 52 práticas sobre as quais pelo menos um dos
especialistas estava indeciso ou tenha discordado da prática, algumas
dimensões precisaram ser removidas do framework. Conforme se pode
observar no quadro 14, as dimensões “Instituições governadas por um
objetivo em comum”, “Gestão da colaboração universidade – empresa” e
“Equipe técnica” deixaram de apresentar qualquer prática.
Quadro 14 – Quantidade de práticas por dimensão

Dimensão

Origem*

1. Política do Governo
2. Instituições regidas por um objetivo
comum
3. Universidades como catalisadoras da
pesquisa aplicada
4. Ecossistema com cultura de colaboração
estabelecida

EC
EC

RS
-

EC

-

6

3

EC

-

5

1

Framework
Inicial Final
6
3
3
0
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Dimensão

Origem*

5. Bolsa de pesquisa vinculada à pesquisa
aplicada
6. Reputação dos membros do consórcio
como forma de atrair projetos
7. Proposta de valor do consórcio construída
coletivamente
8. Escopo de atuação do consórcio
9. Governança multinível articulada por
equipe permanente
10. Conselho Executivo
11. Comitê Científico Consultivo
12. Equipe dedicada
13. Condução da Gestão de Consórcio
14. Ações de comunicação e marketing
como promotoras de "reputação"
15. Gerenciar a elaboração dos contratos
16. Gestão da parceria UniversidadeIndústria
17. Equipe técnica
18. Experiência prévia em projetos
colaborativos
19. Equipe de projeto com pergunta de
pesquisa bem-definida
20. Certificação de que se trata de projeto
colaborativo e que todos os envolvidos estão
na mesma página
21. Formulário de proposta
22. Apresentação de propostas, como
processo contínuo
23. Avaliação da proposta
24. Equipe do consórcio comprometida com
o sucesso do projeto
25. Acompanhamento pelo Comitê
Científico
26. Equipe independente do projeto,
orientada pela governança do consórcio
27. Planejamento
28. Pessoas
29. Conhecimento

EC

RS

EC

RS

3

3

EC

RS

7

7

EC
EC

RS
RS

8
5

6
3

EC
EC
EC
EC
EC

RS
RS
RS
RS
RS

10
15
5
7
7

5
13
4
6
6

EC
EC

RS
-

3
3

2
0

EC
EC

RS
-

1
2

0
2

EC

-

8

6

EC

RS

6

5

EC
EC

RS
RS

4
5

2
3

EC
EC

RS
RS

4
12

3
8

EC

RS

6

3

EC

RS

1

1

EC
EC
EC

RS
RS
RS

5
10
4

5
9
4

Framework
Inicial Final
3
1
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Dimensão

Origem*

Framework
Inicial Final
6
6
3
2

30. Comunicação
EC
31. Contribuição visível para o ecossistema
EC RS
de inovação
32. Ser reconhecido como um ecossistema
EC RS
3
33. Membros do consórcio engajados
EC RS
4
34. Workshop com a comunidade para
EC
2
divulgação do consórcio e treinamento do
usuário potencial
Fonte: A autora (2018).
Legenda: EC: Estudo de Caso; RS: Revisão Sistemática.

3
3
2

Além da remoção, também foi preciso alterar o nome de algumas
dimensões, pois este tinha sido atribuído pela análise semântica das
práticas que compunham essas dimensões. Sendo assim, na seção 6.2 é
apresentada a versão final do framework, que inclui somente as práticas
que ambos os especialistas consideraram como boas práticas.
Quanto às práticas que foram removidas do framework final,
recomenda-se que sejam novamente verificadas por outros especialistas,
pois elas foram removidas devido à falta de consenso entre o Especialista
A e o Especialista B. Não se trata de práticas com elevado grau de
discordância. Conforme já mencionado, em apenas 1% dos casos não
houve consenso em relação a serem uma boa prática, e a falta de consenso
ocorreu devido ao fato de um dos especialistas se declarar indeciso,
enquanto o outro concordava com a afirmação. No Apêndice I é possível
verificar as práticas removidas do “framework final” e que merecem ser
reavaliadas por outros especialistas a fim de verificar a sua aplicação em
outros contextos, tendo-se em vista que a remoção da prática do
framework final deu-se pela convergência de opiniões entre os dois
especialistas consultados neste estudo. O fato é que pelo menos um dele
concordou com a boa prática, enquanto outro afirmou estar indeciso.
6.2 VERSÃO FINAL DO FRAMEWORK
O framework final, que inclui todas as dimensões sobre as quais os
especialistas afirmam concordar, ou concordar totalmente, está
estruturado de forma a evidenciar a relação entre três premissas:
a) As ações promovidas pelo ecossistema de inovação estimulam
a atividade colaborativa entre universidade e indústria para pesquisa précompetitiva;
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b) As alianças para pesquisa colaborativa envolvendo
universidade, indústria e governo precisam ser gerenciadas por uma
estrutura de governança bem-definida;
c) A execução de projetos colaborativos bem-sucedidos é reflexo
das:
– práticas adotadas no âmbito do projeto;
– ações promovidas pelo consórcio; e
– ações desencadeadas pelos agentes do ecossistema de
inovação.
Os estágios de pré-engajamento, engajamento e execução do
projeto ilustrados no framework proposto foram baseados em estudo
realizado por Plewa et al. (2013)34. As macro-áreas, representadas na
figura 51, estão numeradas, e a sequência apresentada não é linear, pois o
objetivo é apresentar a relação existente entre as ações do ecossistema de
inovação e o consórcio, e vice-versa. O apêndice J ilustra o framework
em um tamanho maior.

34

A figura 13 desta tese ilustra o framework proposto pelos autores.
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Figura 50 – Framework para a gestão de consórcios de pesquisa pré-competitiva
com múltlipos stakeholders – versão final

Fonte: A autora (2018)
Para a criação do consórcio de pesquisa pré-competitiva com
múltiplos stakeholders, são necessários estímulos externos, tais como:
Políticas de Governo (1); Universidades como catalizadoras e
fomentadoras de pesquisa aplicada (2); Instituições oferecendo
treinamentos e capacitações sobre pesquisa aplicada e colaborativa (31);
as instituições que atuam com os projetos colaborativos estarem
engajadas com a disseminação de tais programas e projetos (30),
contribuindo para a disseminação e fortalecimento da cultura de
colaboração no ecossistema; as instituições serem reconhecidas como um
ecossistema próprio (29) e interligado com o ecossistema de inovação
(28).
As macro-ações 28, 29, 30 e 31 são os outputs gerados pelo
consórcio de pesquisa pré-competitiva no ecossistema de inovação, por
meio da difusão das suas ações. A difusão dessas ações retroalimenta e
fortalece o ecossistema, que precisa de uma cultura de pesquisa
colaborativa estabelecida (3). Estas ações são impulsionadas através da
oferta de bolsas de pesquisa colaborativa entre universidade e empresa
(4); contribuindo também para a aproximação entre pesquisadores
universitários e empresas (15).
Essas práticas ocorrem no contexto do ecossistema de inovação e
atuam no pré-engajamento entre universidade e empresa, para a
realização de atividades colaborativas de pesquisa pré-competitiva.
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Os consórcios de pesquisa pré-competitiva se originam no
ecossistema de inovação. A reputação das instituições que compõem o
consórcio é uma forma de atrair projetos de pesquisa e investimentos (5).
No entanto, a imagem das instituições não deve se sobrepor à do
consórcio, que deve ser construída de forma colaborativa, com o intuito
de atender ao coletivo (6). O escopo de atuação do consórcio, também
construído de forma colaborativa, precisa atender às expectativas de todos
os stakeholders – dentre eles universidades, empresa e governo (7). Dessa
forma, o escopo de atuação precisa ser constantemente atualizado, pois é
o que conduzirá as ações da governança.
A Governança ideal é aquela dividida em níveis estratégico, tático
e operacional administrada por uma gerência executiva dedicada ao
consórcio (8). As ações operacionais devem ser executadas por staff
dedicado ao consórcio (11). Esta equipe precisa estar comprometida em:
a) gerenciar o consórcio e municiar com informações os níveis
estratégico e tático (12);
b) realizar as ações de comunicação e marketing (13) – ações
diretamente relacionadas à difusão do consórcio;
c) fazer a gestão dos contratos de pesquisa colaborativa entre
universidade e empresa (14); e
d) conduzir pesquisadores e empresas que propõem uma
pergunta de pesquisa bem-definida (16) para a entrada do
funil de projetos do consórcio.
A transição do estágio de pré-engajamento para o de engajamento
ocorre a partir do momento em que universidade e empresa possuem uma
necessidade de pesquisa bem-definida. Os envolvidos no projeto
colaborativo já mantêm certo nível de relacionamento e entendimento
sobre projetos colaborativos, pois já se envolveram previamente em ações
desse tipo. A atuação do staff do consórcio consiste em: averiguar se
realmente se trata de um projeto de pesquisa colaborativo (17), e se atende
aos requisitos propostos no escopo do consórcio; esclarecer dúvidas
relacionadas à elaboração do formulário de proposta (18); encaminhar e
acompanhar a proposta de projeto para a avaliação (19).
A avaliação das propostas é feita por meio de critérios claros e
bem-definidos (20). Com a aprovação do projeto, inicia-se a etapa de sua
execução. A partir desse momento até sua conclusão, a equipe do
consórcio estará comprometida em auxiliar a equipe de projeto a concluir
com êxito suas principais entregas (21). Além da equipe do projeto, os
envolvidos no nível tático do consórcio também acompanham a evolução
do projeto (22). A equipe de execução do projeto precisa ser gerenciada
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pela estrutura de governança do consórcio (23). Fatores chaves para a
conclusão do projeto precisam ser gerenciados, tais como: planejamento
(24), pessoas (25), conhecimento (26) e comunicação (27).
A difusão dos resultados dos projetos concluídos servirá como
output do consórcio para o ecossistema de inovação (28 e 29), e input para
novos projetos colaborativos (30 e 31).
Nas subseções a seguir, estão descritas cada uma dessas
dimensões, com seus respectivos fatores facilitadores.
6.2.1 Pré-engajamento
A manutenção dos consórcios de pesquisa pré-competitiva
depende de ações praticadas pela própria instituição e por fatores externos
a ela, desencadeados por agentes do ecossistema de inovação. Os fatores
externos são condicionados pelas políticas governamentais, sejam elas em
nível municipal, estadual ou federal, que orquestram no médio e longo
prazo as inter-relações das instituições que compõem o ecossistema de
inovação. Cada uma dessas instituições tem objetivos distintos, porém,
atuam de forma complementar para fortalecer o ecossistema de inovação
(EDQUIST, 2004). As atividades realizadas no ecossistema de inovação
auxiliam no estágio de pré-engajamento entre os indivíduos que estarão
envolvidos na execução de projetos colaborativos.
Projetos de pesquisa pré-competitiva não nascem apenas para
participação no consórcio de pesquisa. A ideação do projeto e a
aproximação dos sujeitos que o executarão são desencadeados por
estímulos externos, resultado das práticas promovidas pelos diferentes
agentes do ecossistema de inovação.
6.2.1.1 Política de Governo
O governo precisa conhecer e divulgar as áreas consideradas
estratégicas para o desenvolvimento econômico regional. Ao definir e
divulgar a importância dos investimentos nessas áreas, são criadas
políticas de incentivo para ações que culminarão na sua melhoria
(PRATT; HYDER, 2017; CARAYANNIS et al., 2000; ROELOFSEN et
al., 2011).
Fatores facilitadores:
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a) Programas de inovação alinhados com a política
governamental de longo prazo.
b) Colaboração universidade-indústria incentivada por políticas
governamentais.
c) Agências governamentais de financiamento fomentando
projetos colaborativos entre universidade e empresa.
6.2.1.2 Universidades como catalisadoras da pesquisa aplicada
As universidades desempenham papel significativo como
catalisadoras de pesquisa aplicada, porque atraem estudantes e
pesquisadores para trabalhar em seus laboratórios. Quanto mais
conceituada for a instituição, maior será a demanda por esses tipos de
serviços.
Estas instituições precisam ter estruturas bem-definidas e
disseminadas, para promover a aproximação entre pesquisadores,
estudantes e empresas. Essas estruturas vão desde escritórios de pesquisa
e inovação, até a definição de políticas de propriedade intelectual.
Fatores facilitadores:
a) Concentração de universidades e instituições de pesquisa na
região do consórcio.
b) Universidades reconhecidas pelo prestígio acadêmico.
c) Incubadoras e aceleradoras disseminadas no meio social.
6.2.1.3 Eventos de colisão entre universidade e empresa
Realização de eventos com relatos de casos que destacam a
relevância de projetos colaborativos entre universidades e indústria
ajudam a fomentar a cultura de colaboração no ecossistema, assim como
a realização de eventos de colisão entre estes dois agentes com o intuito
de disseminar as necessidades das indústrias.
Fatores facilitadores:
a) Promover eventos de colisão entre universidades e indústrias
para fomentar projetos colaborativos.
b) Evidenciar as necessidades das indústrias para o meio
acadêmico.
c) Estimular a construção da confiança entre os atores do
ecossistema, com a disseminação de casos de sucesso.
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6.2.1.4 Pesquisa aplicada na indústria incentivada por bolsas de
doutorado
As bolsas de pesquisa desempenham um papel fundamental no
processo de aproximação entre universidades e empresas. Durante o
período de pesquisa aplicada, a indústria tem a oportunidade de trabalhar
com professores e pesquisadores juniores (estudantes de mestrado e
doutorado). Isso também permite que os alunos vivenciem a cultura
corporativa, aumentando, dessa forma, as chances de serem contratados.
A inclusão de doutores que já realizaram pesquisas colaborativas
no ambiente empresarial serve de estímulo para futuras pesquisas com
universidades. Do ponto de vista empresarial, essas bolsas também são
benéficas, considerando que elas ajudam a pagar os pesquisadores. Por se
tratar de pesquisas pré-competitivas, essas bolsas são melhor utilizadas
quando destinadas a estudantes de doutorado.
Fator facilitador (LEE; RICHARDSON, 1990):
a) Pesquisa aplicada na indústria incentivada por bolsas de
doutorado.
6.2.1.5 Reputação dos membros do consórcio como forma de atrair
projetos
Considerando o objetivo do consórcio, a reputação das instituições
que o compõem é relevante para atrair investimentos e projetos
(ROELOFSEN, 2011). O consórcio deve ter uma imagem sólida, para que
os resultados sejam obtidos por meio do trabalho coletivo e não dos
esforços de uma única instituição.
Empresas e instituições menores podem acessar infraestrutura e
conhecimento que seriam financeiramente inacessíveis aos que têm
recursos restritos. No entanto, a imagem dos membros não deve se
sobrepor à imagem do consórcio.
Fatores facilitadores (PRATT; HYDER, 2017; DANIEL et al.,
2002):
a) Representatividade das instituições que compõem o
consórcio. A reputação das instituições que compõem o
consórcio traz maior visibilidade ao consórcio.
b) Robusta capacidade de pesquisa dos membros do consórcio.
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c) Visibilidade dos projetos realizados no âmbito do consórcio
atribuída a ele.
6.2.1.6 Proposta de valor do consórcio construída coletivamente
A proposta de valor do consórcio deve ser construída
coletivamente, envolvendo todas as instituições que o compõem, o que
inclui empresas, governo e academia.
Cada uma das instituições que compõem o consórcio pode ter
objetivos distintos. Essas distinções são reconhecidas como benéficas
para o grupo poder construir a visão do consórcio, uma vez que o objetivo
desejado é algo que, visivelmente, os membros não poderiam alcançar de
forma individual (ADLER; ELMQUIST; NORRGREN, 2009; ALTABBAA; ANKRAH, 2016b; ROD, 2003; PRATT; HYDER, 2017;
MORRISON, 2015).
Assim, a complementaridade de esforços é a força motriz do
trabalho coletivo. Para que as expectativas dos membros sejam alinhadas
com o objetivo do grupo, a proposta de valor do consórcio deve ser
continuamente atualizada, pois as expectativas podem mudar ao longo da
parceria
Fatores facilitadores:
a) Ter um propósito claro e difundido entre as partes – a
arquitetura precisa ser construída em conjunto.
b) As expectativas de cada uma das instituições devem ser
evidenciadas no início da parceria.
c) Ter uma proposta de valor disseminada entre todos os
envolvidos.
d) Envolver todos os membros do consórcio nas tomadas de
decisões.
e) Membros do consórcio comprometidos com os marcos de
sucesso.
f) Promover algo que as partes sozinhas não poderiam alcançar.
g) Aproximar instituições diferentes para um propósito comum,
mas todas se beneficiam individualmente.
h) Atualizar continuamente a proposta de valor em atualização
permanente.
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6.2.1.7 Escopo do consórcio
Quanto maior for o envolvimento de múltiplas empresas,
universidades e instituições de pesquisa, maior será a difusão de
inovações. Além disso, o escopo de atuação do consórcio pode ser
utilizado como uma forma de ganho de escala. Quanto maior for a gama
de soluções oferecidas e problemas abordados, maior poderá ser a atração
de patrocinadores industriais.
“Problems are more and more complex to
resolve and require multidisciplinary
approach. The industry looks for a complete
solution.” (Especialista B)
O escopo de atuação do consórcio precisa focar atenção e recursos
nas áreas de pesquisa que devem ser desenvolvidas para manter a curva
de produtividade da indústria e o crescimento regional. Fatores
facilitadores (LEE; RICHARDSON, 1990; CARAYANNIS et al., 2000;
DANIEL et al., 2002):
a) Realizar pesquisas aplicadas de longo alcance.
b) Atuar com objetivos de pesquisa mais amplos e menos
granulares.
c) Conduzir múltiplos e independentes projetos de pesquisa de
pequena escala.
d) Atuar em várias áreas, mas com foco definido.
e) Distinguir disciplinas para pesquisa básica e tecnológica.
f) Concentrar esforços nas necessidades da indústria de um
determinado segmento, sendo orientado pela indústria e para
o mercado.
g) Garantir que as PMEs tenham a mesma oportunidade de
financiamento em P&D oferecida às grandes empresas.
6.2.1.8 Governança multinível articulada por equipe permanente
A governança deve ser dividida em níveis estratégico, tático e
operacional, gerenciados por uma gerência executiva dedicada ao
consórcio. Cada um desses níveis precisa ter papéis bem-definidos. A
estratégia a ser adotada pelo consórcio precisa ser definida pelo conselho
executivo e executada pela equipe permanente (nível operacional). O
nível tático é responsável pelo acompanhamento científico e
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aconselhamento dos projetos. A equipe operacional é responsável pela
execução da estratégia; ela subsidia níveis táticos e estratégicos com
informações sobre o consórcio. Para isso, monitora o status dos projetos
e gerencia os recursos físicos e financeiros.
Fatores facilitadores (LEE; RICHARDSON, 1990; OMIDVAR et
al., 2017; MORRISON, 2015; DANIEL et al., 2002):
a) Estimular a transferência de tecnologia dentro das instituições
membros.
b) Ter funções de decisão bem-definidas.
c) Ter regras bem-definidas sobre o quê e como as coisas devem
ser feitas.
6.2.1.9 Conselho Executivo
Conselho Executivo do consórcio composto por representantes das
instituições membro que ocupam cargos de liderança em suas respectivas
instituições. Esses profissionais não estão envolvidos na execução no
consórcio, mas sim na definição e no acompanhamento da estratégia.
Quando a mesma pessoa está envolvida na definição da estratégia do
consórcio e na definição da estratégia de pesquisa da instituição membro,
o alinhamento entre expectativa e execução é maior. Uma vez que a
mesma pessoa atua na definição da estratégia do consórcio, os reais
objetivos e expectativas da instituição em participar do consórcio são
mais evidentes. Esse cenário destaca a importância de se ter um ambiente
de discussão que permita a participação de todos os envolvidos, em que
as suas vozes tenham o mesmo tom.
A renovação dos membros do Conselho Executivo também é um
ponto digno de nota. Essa atualização é essencial, por alguns motivos: (a)
alinhamento das expectativas (conforme detalhado no parágrafo anterior);
e (b) renovação no conselho.
Realizar reuniões trimestrais ou semestrais, devidamente préagendadas e com agenda de discussão pré-estabelecida, para o
acompanhamento da estratégia. O cronograma de reuniões precisa ser
definido em conjunto pela diretoria executiva. Embora sejam moderadas
pelo Diretor do Conselho Executivo, nas reuniões todos os membros têm
a mesma voz.
Fatores facilitadores (LEE; RICHARDSON, 1990; ROD, 2003;
PRATT; HYDER, 2017; MORRISON, 2015; DANIEL et al., 2002;
CARAYANNIS et al., 2000):
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a) Realizar reuniões com todo o conselho para discutir
questões estratégicas.
b) Setor empresarial deve ter participação no conselho.
c) Dar voz aos participantes de forma igualitária e
proporcional à sua contribuição.
d) As reuniões do conselho ocorrem sob a forma de
deliberação.
e) Entregar relatórios anuais individualizados para cada uma
das instituições-membro.
6.2.1.10 Comitê Científico Consultivo
O consórcio deve formar um Comitê Científico Consultivo com
especialistas nas suas áreas de atuação e vinculados às instituições
associadas. O papel do Comitê é principalmente avaliar propostas de
projetos, monitorar e assessorar na sua implementação e recomendações
de ações com intuito de gerenciar os recursos físicos de forma mais
eficiente. Oferecer pelo menos uma cadeira no Comitê Científico por
instituição-membro. Os membros do Comitê possuem a mesma voz e
tomam as decisões de acordo com a posição do consórcio. Os membros
do Comitê também podem propor projetos, uma vez que o processo de
avaliação e acompanhamento destes siga os mesmos procedimentos dos
demais projetos.
O principal objetivo do conselho é garantir que os projetos atinjam
seus objetivos e cronogramas principais. Instituições governamentais que
compõem o consórcio também podem participar do Comitê, uma vez que
o sucesso na execução de projetos muitas vezes depende de fatores
externos a ele, como bolsas de pesquisa, matchmaking entre empresas e
pesquisadores (ou vice-versa). É durante as reuniões do Comitê que os
desafios relacionados aos projetos serão destacados (o que será detalhado
em uma seção à parte) (PRATT; HYDER, 2017; MORRISON, 2015;
DANIEL et al., 2002; ROELOFSEN et al., 2011).
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Fatores facilitadores:
a) Oferecer uma cadeira por instituição-membro.
b) Fomentar a participação e representação do setor industrial.
c) Compor um comitê científico com especialistas na área e
vinculados às instituições-membros do consórcio.
d) Reuniões moderadas por um líder do Comitê Científico.
e) Garantia de um número mínimo de participantes para realizar
reuniões.
f) As reuniões do conselho ocorrem sob a forma de deliberação.
g) Horário regular de reuniões.
h) Agenda bem definida para as reuniões.
i) Receber antecipadamente o conteúdo que será discutido na
reunião.
j) Durante as reuniões, o espaço é aberto para críticas,
discussões e questionamentos.
k) Todos os membros do consórcio têm uma posição no Comitê
Científico Consultivo.
l) A equipe de operação participa das reuniões para esclarecer
dúvidas relacionadas aos projetos.
m) Integrantes do Comitê podem submeter propostas de projetos
para serem executados no consórcio.
6.2.1.11 Equipe dedicada
O consórcio deve ter equipe multidisciplinar dedicada a
operacionalizar a sua estratégia, uma equipe dedicada, administrada por
uma diretoria executiva, cuja função primordial é fornecer ao Conselho
Executivo informações estratégicas sobre o consórcio.
A equipe deve estar geograficamente distribuída de acordo com o
escopo de atuação do consórcio. Se o objetivo é ter projetos em todo o
estado, é vital que haja pessoas trabalhando nessas regiões. As
ferramentas de telecomunicação são fortes aliadas no processo de
comunicação. Para a construção de relacionamentos, no encontro entre
universidades e a indústria é vital que o interlocutor esteja fisicamente
presente.
A distribuição geográfica dos membros do consórcio pode ser um
desafio, o que reforça a importância de se contar com uma equipe
dedicada e distribuída de acordo com o escopo do consórcio. No entanto,
ter equipes de consórcio distribuídas em escritórios externos requer maior
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gerenciamento. Equipes externas precisam replicar os valores propostos
pelo consórcio.
O monitoramento contínuo dos projetos permite identificar os
desafios envolvidos em sua execução e direcioná-los ao Comitê
Consultivo Científico.
Fatores facilitadores (LEE; RICHARDSON, 1990; ROD, 2003;
MORRISON, 2015; CARAYANNIS et al., 2000):
a) Ter uma equipe dedicada – equipe do consórcio.
b) Diretor executivo com capacidade de coordenar todas as
partes (academia, indústria, equipe, parceiros).
c) Lidar de forma positiva e construtiva visando a solução de
problemas (técnicos e de relacionamento).
d) Estar presente geograficamente.
6.2.1.12 Fazer a Gestão do Consórcio
Para uma boa gestão do consórcio, é necessário ter uma equipe
dedicada à gestão de rotinas de trabalho. Essas ações envolvem a
construção e gestão de indicadores; realização de reuniões com equipe
técnica e projetos; monitoramento de contratos; gestão de recursos físicos
e financeiros; ações de comunicação e marketing para promover o
consórcio; prestação de contas às partes interessadas; consolidação de
dados e informações para os devidos encaminhamentos ao Comitê
Científico e ao Conselho Executivo.
Fatores facilitadores (LEE; RICHARDSON, 1990; ROD, 2003;
MORRISON, 2015):
a) Ter indicadores de desempenho que meçam os resultados
obtidos.
b) Possuir equipe geograficamente distribuída, porém, com os
mesmos rituais de equipes presenciais.
c) Ter reuniões regulares com a equipe técnica.
d) Utilizar as tecnologias de informação e comunicação para
realizar o trabalho – teletrabalho.
e) Assegurar material prévio para as reuniões do Comitê
Científico e do Conselho Executivo.
f) Gerenciar os recursos físicos.
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6.2.1.13 Realizar ações de comunicação e marketing
O consórcio deve reaizar ações de comunicação e marketing como
forma de divulgar, aos stakeholders, os resultados obtidos no âmbito do
consórcio. Essas ações visam proporcionar maior visibilidade ao
consórcio, seja para prestar contas, promover outras ações, ou posicionar
o consórcio no ecossistema de inovação. A comunicação multicanal é
destinada a uma variedade de públicos, como professores, pesquisadores
juniores, Ph.D. candidatos, indústrias e instituições de desenvolvimento.
Fatores facilitadoes (LEE; RICHARDSON, 1990; PRATT;
HYDER, 2017; ÖSTERLE; OTTO, 2009):
a) Destinar a comunicação para diferentes públicos.
b) Utilizar diferentes canais de comunicação, evitando
centralização.
c) Demonstrar o sucesso obtido nos projetos.
d) Divulgar os resultados do consórcio.
e) Realizar eventos para membros do consórcio e stakeholders.
f) Participar ativamente em eventos promovidos pelo
ecossistema de inovação.
6.2.1.14 Gerenciar a elaboração dos contratos, garantindo que os
interesses de propriedade intelectual das partes interessadas
sejam salvaguardados
Caso a instituição-membro do consórcio já possua uma política de
propriedade intelectual, a política do consórcio deve considerar o que
estiver já for estabelecido em cada instituição. O importante é que esses
termos sejam flexíveis, para que todos os envolvidos se sintam inseridos
e se beneficiem do processo. O staff do consórcio deve acompanhar as
negociações entre os pesquisadores (universidade) e o setor empresarial,
para solucionar qualquer dúvida.
Fatores facilitadores:
a) A equipe do consórcio participa das discussões sobre PI.
b) O modelo de PI deve ser construído de forma colaborativa,
com todos os participantes das instituições que compõem o
consórcio (MORRISON, 2015).
c) A política de propriedade intelectual precisa ser previamente
acordada e rigorosamente seguida.
d) Ter cuidado com o tempo investido na discussão de PI.
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“Discussion about IP is sometimes a
showstopper for a project. Organizations tent
to spend more time to discuss IP management
than to do the work. Be careful about the time
invested on IP discussion.” (Especialista B)
6.2.1.15 Experiência prévia do professor e da indústria parceira em
projetos colaborativos
As bolsas de pesquisa que incentivam a colaboração universidadeempresa permitem que os pesquisadores compartilhem experiências.
Além disso, a experiência anterior entre os envolvidos ajuda a construir
relacionamentos para projetos futuros.
Fatores facilitadores:
a) Fomentar o relacionamento entre pesquisadores acadêmicos
e empresas.
b) Proporcionar experiência anterior em projetos colaborativos.
6.2.2 Engajamento
O estágio de engajamento consiste na discussão útil de uma
proposta de trabalho colaborativo envolvendo um pesquisador
universitário e uma indústria (PLEWA et al., 2013). Neste momento, os
envolvidos já estão em contato com a equipe do consórcio e começam a
discutir o formulário de proposta do projeto.
6.2.2.1 Equipe de projeto com uma necessidade de pesquisa bemdefinida
No estágio de engajamento, a equipe envolvida no projeto precisa
ter uma necessidade de pesquisa bem-definida para, a partir dela,
identificar as reais necessidades dos envolvidos na execução do projeto,
bem como definir as contrapartidas das partes envolvidas. Por se tratar de
um projeto colaborativo, é natural que as expectativas das partes sejam
diferentes, mas é essencial que elas sejam transparentes para os
envolvidos e que todos contribuam para o sucesso do projeto.
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Fatores facilitadores:
a) Ter uma necessidade clara para resolver.
b) Ser transparente sobre as necessidades de cada parte.
c) Explicitar os deveres das partes envolvidas.
d) Embora as intenções sejam diferentes, todas devem contribuir
para o mesmo objetivo.
e) Deixar evidenciado que o propósito maior é a solução de um
problema e não apenas a educação do aluno.
f) Trabalhar em conjunto desde o formulário de proposta.
6.2.2.2 Certificar-se de que é um projeto colaborativo e que todos os
envolvidos estejam alinhados aos objetivos e metas
Deve-se oferecer suporte ao esclarecimento de dúvidas
relacionadas ao formulário de proposta. Além disso, certificar-se de que
se trata de um projeto colaborativo. Nesta fase do processo, é possível
verificar a maneira de trabalhar dos envolvidos. Outro fator importante é
garantir que todos eles estejam alinhados aos objetivos e metas
estabelecidos no escopo do projeto, alinhando, dessa forma, as
expectativas dos envolvidos. O gestor da parceria desempenha um papel
crucial nesse processo.
Fatores facilitadores (LEE; RICHARDSON, 1990):
a) Estar semienvolvido no desenvolvimento da parceria
(Matchmaking).
b) Ter evidência de que é de fato um projeto colaborativo.
c) Garantir boas relações entre as partes.
d) Assegurar-se de que todos estejam na mesma página.
e) Estar disponível para esclarecer dúvidas de PI.
6.2.2.3 Formulário de proposta
O formulário de submissão de proposta precisa ser estruturado com
questões que demonstrem as contribuições do projeto para a comunidade
científica e empresarial. O formulário consiste em questões que
demonstram o grau de conhecimento dos envolvidos sobre os recursos
tecnológicos oferecidos pelo consórcio e a real necessidade de seu uso. O
formulário é um importante artefato para o trabalho do Comitê Científico
na hora de avaliar propostas.
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Fatores facilitadores (LEE; RICHARDSON, 1990; ÖSTERLE;
OTTO, 2009):
a) Formulário de proposta com questões que fomentam a
colaboração do pesquisador e da indústria para serem
preenchidos.
b) Formulário de proposta com perguntas específicas, que
evidenciem o grau de conhecimento necessário sobre as
ferramentas que serão fornecidas pelo consórcio.
6.2.2.4 Processo contínuo de submissão de propostas
A submissão de propostas precisa ocorrer de forma contínua, isso
reforça a imagem do consórcio e fortalece o processo de inovação, pois
mantém a continuidade das atividades de pesquisa. Pois a proposta pode
ser submetida na medida em que uma oportunidade de negócio é
identificada.
Fatores facilitadores (ÖSTERLE; OTTO, 2009; MORRISON,
2015):
a) Rápido processo de revisão de propostas – entre o tempo de
envio e o feedback da proposta.
b) Modelo interativo de elaboração de avaliações de propostas –
SAC.
c) Apresentação oral.
6.2.2.5 Avaliação da proposta
O processo de avaliação deve ocorrer rapidamente, não excedendo
o prazo de 30 dias. A avaliação das propostas ocorre de forma interativa,
em que a equipe do projeto deve apresenta-lo em um modelo padrão ao
Comitê Científico, permitindo assim o esclarecimento de dúvidas. Em
caso de rejeição da proposta, os proponentes poderão adaptá-la e reenviála para avaliação.
Fatores facilitadores (LEE; RICHARDSON, 1990; PRATT;
HYDER, 2016; PRATT; HYDER, 2017; CARAYANNIS et al., 2000):
a) Processo democrático para alocação de recursos.
b) Avaliação de propostas \ processo de revisão por pares.
c) Ter critérios claros para aprovação de projetos, tais como:
obtenção de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia
transferível, ou potencial de comercialização.
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6.2.3 Execução do projeto
A execução do projeto inicia-se logo após a sua aprovação. Logo
após a aprovação do projeto, é iniciada sua execução. A partir desse
momento, a equipe do consórcio dedica esforços para o gerenciamento do
relacionamento entre os parceiros do projeto e ao feedback constante entre
a equipe do projeto e a governança do consórcio.
O estágio de execução do projeto envolve atividades relacionadas
ao escopo de atuação do consórcio e a equipe de projetos. A seguir,
elencam-se as práticas relacionadas a estes dois agentes.
6.2.3.1 Equipe do consórcio comprometida com o sucesso do projeto
O principal fator de sucesso do consórcio é a conclusão efetiva dos
projetos que estão sendo executados (KUMAR; SUNDER, 1995). Desta
forma, a equipe do consórcio está continuamente em contato com a equipe
do projeto para identificar possíveis problemas. À medida em que os
problemas são identificados, os envolvidos no consórcio buscam uma
solução para o caso.
Fatores facilitadores (DANIEL et al., 2002):
a) Compromisso da equipe do consórcio com o sucesso do
projeto.
b) Colocar os envolvidos nos projetos em contato com as
pessoas que podem oferecer uma solução.
c) Estar envolvido principalmente nos primeiros meses de
execução do projeto.
d) Dar apoio à seleção de bolsistas para o projeto.
e) Ter evidências de que os dois lados (pesquisador e indústria)
estão se comunicando.
f) Ter evidência de que a equipe concluirá o projeto.
g) Antecipar problemas para o Comitê.
h) Ter uma data estipulada para a conclusão do projeto.
“I don’t believe the Consortium should be in
the day-to-day activities and in the technical
aspect of the projects. They should be in
support to the technical team for project
management, relationship with the industry
and all other administrative tasks. A kind of
role of facilitator.” (Especialista B)
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6.2.3.2 Acompanhamento do projeto pelo Comitê Científico
O Comitê Científico precisa monitorar periodicamente a evolução
dos projetos. O acompanhamento é, preferencialmente, feito por meio de
apresentações orais e entrega padronizada de relatórios. O relatório de
monitoramento é apresentado a cada seis meses, considerando um projeto
de dois anos. Ele não serve apenas ao propósito de contabilizar os
recursos usados no projeto, seu objetivo vai além disso. Essas
apresentações visam acompanhar a evolução do projeto, bem como
aconselhar sobre possíveis desafios envolvidos na sua execução.
As obrigações em atualizar o status do projeto são mantidas
mesmo nos projetos em que o investigador principal é um dos membros
do conselho.
Os relatórios são avaliados por todos os membros da Comissão
Científica. Desta forma, as reuniões são realizadas por uma equipe
multidisciplinar, o que permite o enriquecimento do trabalho. É
necessário ter um quórum mínimo de participantes em cada uma das
reuniões, para garantir que todos os membros do consórcio estejam
cientes das discussões.
Embora apenas uma das partes (universidade ou indústria) precise
apresentar o relatório de status ao Comitê, o modelo tem questões críticas
que exigem o envolvimento de ambas para os devidos preenchimentos.
Fatores facilitadores (LEE; RICHARDSON, 1990; ÖSTERLE;
OTTO, 2009; DANIEL et al., 2002; CARAYANNIS et al., 2000):
a) Realizar reuniões periódicas com o pessoal do comitê
científico.
b) Apresentar resultados / status do projeto oralmente.
c) Oportunizar o esclarecimento de dúvidas e dar conselhos Feedback do Comitê Científico.

A execução do projeto é de responsabilidade da equipe proponente
(investigador principal e seu parceiro). Cada equipe de projeto tem sua
forma de trabalhar. Não há regra definida para realizar pesquisas
colaborativas. No entanto, algumas práticas, relacionadas à pessoas,
planejamento, conhecimento e comunicação, são recorrentes neste tipo de
projeto e são consideradas como fatores de sucesso.
6.2.3.3 Equipe de projeto independente supervisionada pela governança
do consórcio

212

As equipes de projeto são formadas por pesquisadores ligados às
instituições que formam o consórcio e por empresas inseridas no
ecossistema, regidas pelo sistema de governança do consórcio. Essas
equipes são independentes do consórcio, elas atuam na execução do
projeto desenvolvido no âmbito deste.
Como os resultados do projeto condicionam o sucesso do
consórcio, o sistema de governança atua centralmente nesse processo,
mas sem interferir na rotina de trabalho dos pesquisadores. Os envolvidos
no projeto (professores, alunos e indústria) têm seu próprio sistema para
executar o projeto. O consórcio permite que os projetos sejam executados
da maneira acordada pelos envolvidos. No entanto, existem "rituais" que
precisam ser adotados, que direcionam o projeto aos seus marcos. A
equipe do consórcio acompanha esse fluxo de trabalho, mas não se
envolve na execução do projeto.
Fator facilitador:
a) Proporcionar o equilíbrio ideal entre liberdade criativa e
metas específicas (PRATT; HYDER, 2017; MORRISON,
2015; CARAYANNIS et al., 2000).
6.2.3.4 Planejamento
O planejamento é baseado no projeto aprovado pelo consórcio. A
partir do problema que será abordado na pesquisa, o plano de trabalho
precisa ser elaborado de forma colaborativa, envolvendo o investigador
principal e seu parceiro. Com o objetivo final definido, pequenos marcos
de sucesso são estabelecidos e um plano de trabalho precisa ser traçado
com o intuito de alcançar esses marcos. O plano de trabalho precisa ser
construído em colaboração com os parceiros do projeto. O escopo do
trabalho precisa ser monitorado, e os envolvidos precisam ser flexíveis,
para fazer correções no curso quando necessário. É natural, no processo,
que algumas hipóteses sejam invalidadas, mas outras devem ser
construídas.
Fatores facilitadores:
a) Tornar claros os principais marcos do projeto (LEE;
RICHARDSON, 1990).
b) Ter uma ideia realista sobre a execução do projeto e dos
recursos almejados.
c) Desenhar o plano de trabalho de forma colaborativa.
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d) Controlar o escopo do trabalho, mas estar aberto para fazer
alterações, caso necessárias.
6.2.3.5 Pessoas
Em projetos colaborativos de pesquisa pré-competitiva
(envolvendo universidades e indústria), as atividades do projeto são
geralmente executadas por equipes de trabalho que não compartilham o
mesmo espaço. Os laboratórios de pesquisa são estabelecidos em
contextos culturais completamente diferentes. Nos laboratórios dentro
das universidades, a equipe é formada principalmente por estudantes
(pesquisadores juniores), que precisam dividir sua carga horária entre as
atividades curriculares e o projeto de pesquisa. O pesquisador principal,
no lado da universidade, é um professor, com uma carga de trabalho
dividida entre a prática docente, as horas dedicadas à orientação dos
alunos e a realização de pesquisas científicas. No lado empresarial, o
projeto de pesquisa nem sempre faz parte do núcleo da indústria. O
pesquisador não realiza 100% da carga de trabalho para um único projeto
de pesquisa.
Este cenário ilustra a necessidade de envolvimento de ambos os
lados (universidade e indústria) para que o projeto alcance seus marcos.
As informações e recursos necessários para executar o projeto precisam
estar prontamente disponíveis, para não atrapalhar a evolução do trabalho.
Todos os envolvidos no projeto devem estar "visíveis". Eles
precisam ter clareza sobre onde suas atividades serão incorporadas. As
equipes, embora possam às vezes compartilhem o mesmo espaço físico,
geralmente trabalham à distância, e precisam se reconhecer como uma
equipe. A pesquisa colaborativa não é uma relação cliente versus
fornecedor, mas um processo de equipe, em que todos colaboram na
busca do mesmo objetivo.
O envolvimento do aluno é essencial para o desenvolvimento de
habilidades de pesquisa aplicada e para o processo de aculturamento ao
ambiente empresarial. No entanto, a responsabilidade pela execução do
projeto não pode ser 100% delegada ao aluno, considerando que o aluno
possui outras atividades acadêmicas. Mesmo que tenha uma bolsa de
pesquisa dedicada ao projeto, existe a probabilidade de o aluno ser
contratado em outro lugar, ameaçando a continuidade do projeto. Dessa
forma, precisa haver uma pessoa dedicada ao projeto.
Fatores facilitadores (LEE; RICHARDSON, 1990; PRATT;
HYDER, 2017; ÖSTERLE; OTTO, 2009; MORRISON, 2015;
CARAYANNIS et al., 2000):
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a) Envolver ambos os lados na execução dos projetos.
b) Fornecer todas as informações necessárias para a
implementação do projeto - universidade e indústria.
c) Ter uma equipe visível, para saber quem está envolvido no
projeto.
d) Trabalhar como equipe.
e) Formar equipe com habilidades complementares.
f) Ter capacidade de dialogar com diferentes públicos.
g) Ter pessoas qualificadas para realizar o projeto.
h) Formar pesquisadores juniores com capacidades de pesquisa.
i) Envolver alunos na execução de projetos, como forma de
aprendizado.
6.2.3.6 Conhecimento
O conhecimento dos recursos tecnológicos disponíveis no
consórcio não se limita ao estágio de elaboração da proposta. Para a
execução do projeto, é essencial que a equipe saiba como lidar com os
recursos disponíveis. O projeto precisa ter um prazo determinado, pois os
atrasos restringem a entrada de novos projetos. Dessa forma, o prazo
destinado para a execução do projeto deve prever um tempo de adaptação
as ferramentas, ou se possível, a equipe já estar previamente preparada
para executar os projetos com os recursos disponibilizados pelo
consórcio.
Outra prática importante para a execução do projeto é a
documentação do conhecimento produzido. Tomar nota sobre quais
procedimentos foram utilizados, o que foi bem-sucedido ou não,
possibilita a disseminação do conhecimento.
Fatores facilitadores:
a) Conseguir massa crítica com a participação ativa de cientistas
externos (CARAYANNIS et al., 2000).
b) Conhecer o potencial tecnológico e os recursos disponíveis
que estarão disponíveis para a execução do projeto.
c) Saber aproveitar os recursos tecnológicos disponíveis.
d) Documentar os procedimentos adotados, para uma possível
replicação de resultados.
6.2.3.7 Comunicação contínua entre os integrantes da equipe do projeto
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Estar aberto ao diálogo e em constante contato com a equipe do
projeto são práticas que auxiliam na execução do projeto. Não é
necessário ter um horário regular de reuniões, pois nem sempre haverá
questões para serem discutidas, mas é essencial manter a equipe sempre
atualizada sobre o status do projeto. As reuniões precisam ter um
propósito, para ter uma agenda bem-definida. Essas reuniões não
precisam ocorrer pessoalmente, as reuniões podem ser realizadas por
teleconferência ou até através de troca de e-mails.
O importante, nesse processo, é estar ciente de que há etapas nas
quais os parceiros trabalharão juntos e, em outras ocasiões, poderá ocorrer
distanciamento. No entanto, esse distanciamento não pode ser entendido
pelo parceiro como desengajamento ou descontinuidade no trabalho.
Fatores facilitadores (PERTUZÉ et al., 2010):
a) Ter diálogo aberto e franco entre as partes.
b) Realizar reuniões regulares com a equipe envolvida na
execução do projeto.
c) Utilizar tecnologias da informação para comunicação
(teletrabalho).
d) Realizar reuniões com propósitos bem-definidos.
e) Conscientizar sobre as etapas em que os parceiros estarão
mais próximas ou mais distantes um dos outros.
f) Estar em contato constante com a equipe do consórcio para se
manter atualizado em relação ao status do projeto e eventuais
problemas.
A difusão dos resultados obtidos no consórcio alimenta o
ecossistema de inovação e estimula a fase de pré-engajamento entre
pesquisador e indústria para a realização de novos projetos.
6.2.3.8 Visível contribuição do consórcio para o ecossistema de
inovação
Por meio das políticas do governo são criadas instituições que
incentivam a colaboração entre universidades e indústria para realizar
pesquisas pré-competitivas. Entre essas instituições estão os consórcios
de pesquisa. Além de criar políticas de incentivo para a formação de
consórcios e subsidiá-los com recursos financeiros, o governo pode ter
uma posição na governança do consórcio.
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As áreas de atuação do consórcio, quando alinhadas com as
definidas pelo governo como estratégicas para o desenvolvimento
econômico, contribuem para o processo de engajamento dos envolvidos.
Porque, à medida que os resultados são obtidos e divulgados entre os
interessados, a contribuição do consórcio para o ecossistema de inovação
torna-se mais tangível.
Fatores facilitadores (PRATT; HYDER, 2017; CARAYANNIS et
al., 2000):
a) Buscar resolver problemas com aplicação direta nas
indústrias.
b) Tornar visível a contribuição do consórcio para o ecossistema
de inovação.
6.2.3.9 Consórcio ser reconhecido como um ecossistema
Outros consórcios, como os formados para aquisição e
compartilhamento de máquinas e equipamentos, podem ser sensibilizados
para participar como patrocinadores do consórcio formado pelo tripé
universidade, indústria e governo. A infraestrutura inativa desse
consórcio pode ser compartilhada com outros consórcios de pesquisa.
Este é apenas um exemplo de ação que o consórcio pode tomar para
promover soluções de projetos integrados. Outros exemplos de ações são
treinamentos especializados para o uso de equipamentos disponibilizados
pelo consórcio, auxílio na elaboração de propostas e tutoriais relacionados
à execução do projeto.
Fatores facilitadores (ROD, 2003; PRATT; HYDER, 2016;
CARAYANNIS et al., 2000):
a) Ser um ecossistema.
b) Fornecer soluções integradas para os projetos.
c) Atuar de forma integrada com outras instituições do
ecossistema de inovação.

6.2.3.10 Membros do consórcio empenhados em divulgar os resultados
e em realizar novos projetos
Fatores facilitadores (ROD, 2003; PRATT; HYDER, 2016;
DANIEL et al., 2002):
a) Apoiar e incentivar a participação dos demais membros do
consórcio.
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b) Coletar feedback pessoal dos investigadores principais e da
empresa parceira.
c) Analisar os feedbacks e definir um plano de ação para
melhoria contínua.
6.2.3.11 Workshop com a comunidade para divulgação do consórcio e
treinamento de usuários em potencial
O treinamento é outra forma de comunicação do consórcio, pois
apresenta os recursos disponíveis e a viabilidade de execução para a
comunidade de interesse.
Fatores facilitadores:
a) Realizar treinamento prático sobre os recursos disponíveis no
consórcio.
b) Realizar esforço contínuo para encontrar projetos potenciais
para o consórcio.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A relação entre universidade e empresa para atividades
colaborativas em pesquisa e desenvolvimento não é recente. No final da
década de 1960, Sábato e Batona (1968) propuseram uma forma
geométrica, e mundialmente aceita, intitulada Triângulo de Sábato, para
representar a relação entre empresa, governo e infraestrutura científicotecnológica (universidades) para atividades de pesquisa e
desenvolvimento. De acordo com os autores, não era suficiente criar
estruturas científicas fortalecidas. Para o desenvolvimento tecnológico de
um país, seria necessário criar vínculos, inter-relações entre esses três
atores.
No início da década de 1990, a relação entre universidade, empresa
e governo “ganhou força” com o conceito da Tríplice Hélice, apresentado
por Etzkovitz e Leydesdorff (1994). A teoria surgiu com a observação da
relação do Massachussetts Institute of Technology (MIT) com o polo de
indústrias em seu entorno. Desde então, o conceito da Tríplice Hélice tem
sido objeto de estudo, e o modelo tem sido aplicado em diversos países.
Conforme tratado no primeiro capítulo desta tese, nos últimos
anos, muito tem sido publicado no campo da ciência sobre a relação entre
universidade e empresa como forma de fomento à inovação; e no campo
dos ecossistemas de inovação, em diversos países, inclusive no Brasil,
muito incentivo tem sido dado à aproximação entre universidade e
empresa para a colaboração em atividades de pesquisa e
desenvolvimento.
No entanto, apesar de muito estar sendo pesquisado e feito sobre o
assunto, os desafios nesse sentido ainda não foram superados. Pois a
sociedade do conhecimento tem exigido cada vez mais produtos (bens e
serviços) com tecnologia embarcada, desenvolvidos a partir de processos
mais ágeis e a preços mais competitivos. Este cenário acentua a
importância de os ciclos de pesquisa e desenvolvimento de novos
produtos serem cada vez menores. Produtos inovadores precisam chegar
de forma cada mais rápida às mãos dos consumidores, sejam eles de
mercado business to bussines ou business to client.
Assim, as alianças estratégicas entre governo, universidade e
empresa são molas propulsoras desse processo de aceleração. Os
governos de diferentes países têm direcionado esforços às iniciativas que
promovem a pesquisa colaborativa e a transferência de conhecimento
entre estes dois atores: universidade e empresa. No Brasil não tem sido
diferente. Inspirado em modelos instituídos em outros países, o governo
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brasileiro tem criado políticas de incentivos, tais como a Lei de Inovação
(Lei 10.973/2004) e a Lei do Bem (11.196/2005), e criado instituições
híbridas visando a efetiva transferência de conhecimento. Porém, no caso
brasileiro, tais investimentos têm se mostrado insuficientes para melhorar
o desempenho do país nos índices de inovação.
O exemplo do caso brasileiro evidencia que a aproximação entre
dois atores, com sistemas distintos, não é um processo simples. A
instituição de marcos legais isoladamente não será suficiente para que
instituições passem a dialogar e a transferir conhecimentos umas às
outras. Existe uma série de formas de interação entre universidade e
empresa para o compartilhamento de conhecimento, e cada uma dessas
formas está envolta em práticas específicas de seus contextos e dos
agentes que a compõem, o que torna a replicação de modelos em
contextos diferentes uma tarefa honerosa e cercada de incertezas.
Apesar de o tema “relação governo, universidade e empresa para
pesquisa e desenvolvimento colaborativa” ter recebido relativa
importância nas últimas décadas, as alianças estratégicas envolvendo
esses três atores para a realização de pesquisa pré-competitiva têm sido
pouco exploradas pela literatura. Os artigos que abordam esse tipo de
parceria retratam contextos específicos, sob o ponto de vista de um único
ecossistema, o que dificulta a diferenciação entre o que é específico do
ecossistema que está sendo analisado e o que realmente é uma prática
fundamental para o sucesso da colaboração.
Deste cenário emergiu a questão central desta tese: “Quais
práticas podem ser balizadoras em um ambiente de pesquisa précompetitiva com múltiplos stakeholders – entre eles empresas,
universidades e governo?”
Esta pergunta de pesquisa foi respondida à medida em que se
propôs o framework fundamentado em boas práticas para a gestão de
consórcios de pesquisa pré-competitiva com múltlipos stakeholders. O
framework proposto sintetiza e formaliza a base de conceitos e
recomendações práticas para a interação colaborativa entre governo,
universidade e empresa nas atividades de pesquisa pré-competitiva.
O framework proposto foi elaborado a partir de três premissas que
emergiram da revisão de literatura realizada neste estudo (capítulo 2):
a) As ações promovidas pelo ecossistema de inovação
estimulam a atividade colaborativa entre universidade e
indústria para pesquisa pré-competitiva.
b) As alianças para pesquisa colaborativa envolvendo
universidade, indústria e governo precisam ser gerenciadas
por uma estrutura de governança bem-definida.
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c) A execução de projetos colaborativos bem-sucedidos é
reflexo das práticas adotadas no âmbito do projeto pela
própria equipe do projeto, das ações promovidas pela aliança
e das ações desencadeadas pelos agentes do ecossistema de
inovação.
Essas três premissas foram confirmadas neste estudo. Tanto as
práticas identificadas na revisão sistemática quanto as levantadas no
estudo de caso confirmam essas três premissas, que estão evidenciadas na
representação visual do framework proposto (Apêndice J).
A realização desta pesquisa revelou a carência de estudos que
proporcionem uma visão sistêmica sobre o processo de colaboração
envolvendo governo, universidade e empresa para pesquisa précompetitiva colaborativa. Antes de ser verificado por especialistas, o
framework inicial continha 182 práticas. Dessas práticas observadas, 35
foram evidenciadas exclusivamente através do estudo de caso. As demais
foram extraídas por meio da análise de dez artigos e também veficiadas
no estudo de caso. Ou seja, não foram identificados estudos que
possibilitem olhar para as alianças estratégicas sob o enfoque externo,
relacionado às práticas provenientes do ecossistema de inovação; e
interno, relacionado à gestão das parcerias e à gestão dos projetos
colaborativos. Dessa forma, esta tese supre esta lacuna, pois reúne, em
único framework, práticas relacionadas a esses três aspectos.
O framework proposto foi construído a partir dos resultados
obtidos em cada um dos quatro objetivos específicos traçados neste
estudo. O primeiro objetivo específico teve como propósito
compreender a relação do ecossistema de inovação para a construção e
manutenção de práticas colaborativas entre universidade e empresa em
atividades de pesquisa pré-competitivas.
Tendo em vista que o framework proposto é aplicado a alianças
estratégicas, no caso específico de consórcios de pesquisa envolvendo
governo, universidade e empresa, as políticas de governo possuem um
papel central, pois os resultados almejados por esse tipo de consórcio
visam sobretudo fortalecer e contribuir para o desenvolvimento
econômico. As políticas de governo incluem desde uma política de médio
e longo prazo bem-definida, até a instituição de programas de fomento
condicionados ao trabalho colaborativo entre universidade e empresa.
Além da política de governo, as universidades também
desempenham um papel fundamental na disseminação e promoção de
atividades colaborativas com o setor empresarial. Através de seus
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escritórios de inovação, as universidades disseminam sua política de
propriedade intelectual, se aproximam das indústrias que demandam
pesquisadores, difundem os programas de pesquisa colaborativos e
fomentam o empreendedorismo.
As bolsas de pesquisa vinculadas a projetos colaborativos entre
universidade e empresas ajudam a fomentar a aproximação entre esses
dois atores, a experiência prévia, auxilia na criação de confiança e
contribuem na etapa de pré-engajamento. Outras instituições além do
governo precisam estar envolvidas no fomento de projetos colaborativos.
O segundo objetivo específico permitiu identificar os atributos
facilitadores da manutenção da relação universidade e empresa para
atividades colaborativas de pesquisas pré-competitivas. Para as alianças
estratégicas entre universidade, empresa e governo, constatou-se que a
construção coletiva da proposta de valor e a sua constante atualização
com os integrantes da aliança é um fator fundamental para a manutenção
da relação.
As instituições que compõem a aliança podem ter objetivos e
expectivas distintos em relação a participar da aliança. Dessa forma, a
proposta de valor deve levar em consideração essas particularidades. À
medida que a aliança evolui, essas expectivas podem mudar. Por isso, é
importante que a proposta de valor esteja em constante atualização, de
modo que os integrantes se sintam parte do processo.
O escopo de atuação da aliança é outra medida para a sua
manutenção. Focar a atenção e recursos em áreas que estimulem o
crescimento da indústria e a produtividade regional auxilia a tangibilizar
os resultados da aliança, o que contribui para a atração de investimentos.
Outro aspecto importante, evidenciado neste estudo, foi a
instituição de uma governança multinível, com ações bem-definidas nos
níveis estratégico, tático e operacional. A aliança precisa ser
operacionalizada por equipe permanente, com dedicação exclusiva às
atividades de execução e gestão.
No que se refere ao terceiro objetivo específico, “verificar boas
práticas para a efetiva conclusão dos projetos de pesquisa pré-competitiva
colaborativos entre universidade, empresa e governo”, constatou-se que
as equipes que irão executar os projetos precisam ser independentes, no
sentido de ter equilíbrio entre liberdade criativa e metas específicas
atreladas à execução do projeto. Quanto ao dia a dia do projeto, práticas
relacionadas ao planejamento, gestão de pessoas, conhecimento e
comunicação são consideradas os principais fatores de sucesso. A equipe
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do consórcio precisa atuar de forma comprometida com o sucesso do
projeto, agindo de forma pró-ativa na busca de soluções. A existência de
um comitê científico para monitorar a evolução do projeto auxilia no
cumprimento do seu cronograma inicial e no atingimento dos seus
principais marcos de sucesso.
Quando ao quarto objetivo específico, “verificar a aplicação do
framework proposto em outros contextos”, conclui-se que esta foi uma
etapa essencial para a finalização do framework proposto. Com o intuito
de reduzir o viés do estudo de caso, o framework foi verificado por dois
especialistas, a fim de examinar a aplicação das práticas propostas em
outros contextos.
Como conclusão, pode-se constatar que algumas práticas eram
específicas do ecossistema que estava sendo analisado no estudo de caso.
Ou seja, os resultados reforçam a importância de as específidades de cada
contexto serem consideradas, ao se importar modelos instituídos em
outras realidades.
No entanto, apesar desta ressalva, a partir da metodologia
empregada no desenvolvimento do framework proposto nesta tese, podese concluir que as dimensões sugeridas, com suas respectivas práticas,
sintetizam e formalizam a base de conceitos essenciais para a criação e
manutenção de um consórcio de pesquisa pré-competitiva com múltiplos
stakeholders (dentre eles universidade, empresa e governo), tendo em
vista que os conceitos essenciais foram extraídos de um estudo de caso
em um contexto real e de uma revisão sistemática da literatura, com
posterior verificação por especialistas no assunto.
7.1 LIMITAÇÕES
O framework proposto nesta tese foi desenvolvido a partir de
práticas identificadas por meio de revisão sistemática na literatura, com
procedimentos descritos na seção 3.2, e por meio de estudo de caso, em
um contexto real. Dessa forma, questões que não haviam sido abordadas
pela literatura consultada, nem haviam sido evidenciadas no estudo de
caso, não foram retratadas no framework proposto.
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7.2 RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS
Além de fornecer uma contribuição substancial, ao criar uma
análise clara e integrada das boas práticas relacionadas à gestão dos
consórcios de pesquisa pré-competitiva com múltiplos stakeholders, esta
tese também indica áreas que requerem maior investigação, tais como:
a) realização de mais estudos que evidenciem as práticas
relacionadas à gestão de projetos de pesquisa précompetitiva, pois na literatura foram encontrados poucos
estudos que abordem esta temática;
b) verificação do framework por um grupo maior de
especialistas;
c) realização de um estudo comparativo entre países
desenvolvidos e subdesenvolvidos, a fim de verificar a
aplicabilidade do framework proposto.
d) apresentação do framework a um grupo de especialistas no
Brasil, a fim de verificar se as práticas propostas realmente
auxiliariam na criação e manutenção do consórcio.
e) analisar o processo de saída de um membro do consórcio;
impactos com a saída de um membro crítico;
f) analisar o processo de interrupção de projetos que
provavelmente serão mal-sucedidos.
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevistas dos participantes em
projetos colaborativos no SOSCIP
To begin, I would like to thank you for your willingness to participate in
this study. This research is part of my Ph.D. thesis. I would like your
permission to audio record this interview. The recording will be used for
transcription and subsequent analysis. All information provided will be
treated as confidential. Participants' names will not be disclosed, and data
will be analyzed in conjunction with the other interviews conducted.
The questions that I will ask are divided into four blocks:
(I)

First, we will discuss your background in collaborative
projects and your motivation to participate in SOSCIP.

(II)

Afterward we will talk a little about the process of
generating ideas and identifying partners for the project,
the matchmaking process.

(III)

We will then move on to converse about the drafting
phase of the proposal submitted to SOSCIP.

(IV)

Finally, we will speak a little about the execution stage
of the project.

Our conversation will last approximately 40 minutes. There are no right
or wrong answers and if you don’t feel comfortable you may choose not
to answer a question. Ok?
Do you have any doubt about the procedures that I will use in the in-depth
interview or about the Informed Consent? Could we start? Great!
I. HISTORY, MOTIVATION, INFORMATION
(OS1)

1. Tell me a little about your experience in collaborative projects

involving partnerships with companies.
For example, the quantity of projects that you participated in, the
partner companies that you had, and the results obtained.
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(OS1)

2. What kinds of incentives does your institution offer you to

participate in collaborative projects?
(OS1)

3. How did you learn/know about SOSCIP?

(OS1)

4. What motivated you to participate in SOSCIP?

II. PARTNERSHIP DEVELOPMENT [Generation of the idea;
Identification of partners]
Now we will talk about the process of generating ideas for the project
submitted in SOSCIP.
(OS3)

5. What was the process for developing the concept for the project?

Tell me a little bit about this phase.
From what this concept or idea came from? What was the
opportunity identified?
What was the criteria utilized from selection of this idea?
Is this idea aligned with organizational strategy? What is the
relation between this project and the organizational strategy?
(OS3)

5.1 Did you and your partner have this idea together? Who

participated in this phase?
(OS3)

6. What are the main difficulties you encountered at this stage? Name

at least 3.
Please, tell me about the difficulties related with the identification of the
opportunities, with the process of generation and selection of the idea.
(OS3)

7. Do you remember getting any support at this stage? Who were the

people/institutions that supported you at this stage?
Identification of partners
Now we will talk about your partner in this project.
(OS3)

8. Who introduced you to your partner?
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Have you ever had any previous interaction with your partner?
What information did you have about the partner? Where did you
get this information?
What made you choose this partner?
(OS3)

9. Do you remember getting any support at this stage? Who were the

people/institutions that supported you at this stage?
(OS3)

10. How your partner is contributing to the project?

(OS3)

11. Is your partner giving the level of engagement/collaboration and

capabilities you were expecting?

III. PROPOSAL DEVELOPMENT [Clear definition of project
objectives, work plan and deliverables, Ease of agreement]
Now we will talk about the proposal development. The project proposal,
to be evaluated by the SOSCIP Scientific Advisory Committee (SAC),
includes the following information








(OS3)

Problem/challenge that will be addressed
Technological proposal to overcome this problem/challenge
Risk mitigation strategies
Benefits to the parties involved
Commercialization or implementation of the results
Computing resources required
Highly Qualified Personnel
Project budget

12. Please tell me a little bit about the proposal development phase.

What approach did you and your partner take in completing the
application form?
(OS3)

13. Did you work on it collaboratively, or did one side take the lead?

(OS3)

14. What are the main difficulties you encountered at these stages?

Name at least 3.
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(OS3)

15. Did you and your partner have discussions with SOSCIP about

how intellectual property would be managed prior to proposal
submission?
(OS3)

16. Do you remember getting any support at this stage? Who were

the people/institutions that supported you at this stage?
(OS3)

17. Do you believe that the discussions during this phase were

critical to the success of the project?
(OS3)

18. What was your experience with the review by the Scientific

Advisory Committee?
(OS3)

18.1 Did you understand the process and the timelines for decision?

If you were asked to revise the original proposal, were the expectations
clear?
Project Execution
(OS3)

19. Once the project was approved, what was your experience with

the process of completing a Project Collaboration Agreement?
(OS3)

20. Did you have an understanding of how IP would be managed?

Did SOSCIP meet those expectations?
(OS3)

20.1 Do you remember if any modification in the normal IP

management policies from SOSCIP was solicited? Did the SOSCIP team
respond promptly and facilitate a resolution that both sides were satisfied
with?

Now we will talk about the project execution phase.
(OS3)

21. In your opinion, what are the three most essential elements for

successful project execution?
21.1 Why are these elements so important?
21.2 What was the biggest challenge that you had in these areas?
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21.3 What did you do to overcome these challenges?
(OS3)

22. How is information exchanged among the members of the team

(including industry partner)? (meeting, email …)?
(OS3)

23. Could you say that you and your partner are one team? Why?

(OS3)

24. What interaction have you had with the SOSCIP’S Technical

Support Team? Did you need any support? What was your experience
like?
(OS3)

25. Have other members of the SOSCIP team assisted in project

execution process? How could they have helped?
Finally, just a few more general questions about your experiences with
SOSCIP:
(OS2/3)

26. In your experience, what are the responsibilities and

contributions from SOSCIP that can’t be performed by other
organizations?
(OS2/3)

27. What are the benefits to participating in SOSCIP? Name at least

3.
28. How did your perception of IBM as a research collaborator within
SOSCIP change over the course of the project?
29. Is there anything else that you would like to tell me about your
experience working on a SOSCIP Project?
Thank you for your time!
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevistas utilizado para a entrevista
com os membros e parceiros do SOSCIP
To begin, I would like to thank you for your willingness to participate in
this study. I would like your permission to audio record this interview.
The recording will be used for transcription and subsequent analysis. All
information provided will be treated as confidential. Participants' names
will not be disclosed, and data will be analyzed in conjunction with the
other interviews conducted. Our conversation will last approximately 40
minutes. There are no right, or wrong answers and you may choose not
to answer a question.
I was wondering if you could answer some questions about SOSCIP.
Our conversation will last approximately 40 minutes. There are no right,
or wrong answers and you may choose not to answer a question. The
questions that I will ask are divided into four blocks:
I. ONTARIO INNOVATION ECOSYSTEM
II. SOSCIP
III. ELEMENTS FOR SUCCESSFUL PROJECT EXECUTION
IV. SOSCIP’S GOVERNANCE

Do you have any doubt about the procedures that I will use in the in-depth
interview or about the Informed Consent? Could we start?
I. ONTARIO INNOVATION ECOSYSTEM
(OS1)

1. I was wondering to know, in your opinion, what are the

characteristics from Ontario Innovation Ecosystem? Name at least 5
characteristics.
(OS1)

2. What were the critical factors in Ontario Innovation Ecosystem

that stimulated the creation of SOSCIP?
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(OS2)

3. What are the factors from Ontario Innovation Ecosystem that are

determinants to the continuation of SOSCIP?
(OS2)

4. What are the benefits from SOSCIP to Ontario Innovation

Ecosystem?
Name at least 3 benefits.
II. SOSCIP
(OS2) 5.

How would you define SOSCIP in a sentence?

(OS2)

6. What are the benefits to your institution in participating in
SOSCIP? Name at least 3 benefits.
(OS3)

7. What does your institution do to encourage the participation of its

researchers in SOSCIP?
III. ELEMENTS FOR SUCCESSFUL PROJECT EXECUTION
(OS3)

8. In your opinion, what are the three most important elements for

successful project execution?
(OS3)

8.1 Why are these elements so important?

(OS3)

8.2 What was the biggest challenge that researchers and their

partners had in these areas?
(OS3)

8.3 What role does SOSCIP team play in helping a SOSCIP project

to overcome these challenges?
IV. SOSCIP’S GOVERNANCE
(OS2) 9. How do you describe the SOSCIP’s governance?
(OS2)

10. What are the key elements of SOSCIP’s governance model that

have contributed to its success? Name at least 3 key elements.
(OS2)

10.1 Do you believe the past relationship between the institutions

members is an important element?

253

(OS2)

11. How are the different interests of partners and members of

SOSCIP managed?
(OS1)

12. What are the critical principles in intellectual property sharing

that facilitate successful collaborative innovation?
(OS2)

13. How information is shared among members of SOSCIP?

(OS2)

14. How does SOSCIP undertake strategic planning?

(OS2)

15. What are the main challenges to the future of SOSCIP?

(OS2)

15.1 If, in the future, SOSCIP is not able to generate any new

government funding, how will it continue?
16. In your opinion, what are the responsibilities and contributions of
SOSCIP that can’t be performed by other organizations?
17. Is there anything else that you would like to tell me about your
experience working on at SOSCIP?
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevistas utilizado para o staff do
SOSCIP
To begin, I would like to thank you for your willingness to participate in
this study. I would like your permission to audio record this interview.
The recording will be used for transcription and subsequent analysis. All
information provided will be treated as confidential. Participants' names
will not be disclosed, and data will be analyzed in conjunction with the
other interviews conducted. Our conversation will last approximately 40
minutes. There are no right, or wrong answers and you may choose not
to answer a question. Do you have any doubt about the procedures that I
will use in the in-depth interview or about the Informed Consent?
Could we start?
I. ONTARIO INNOVATION ECOSYSTEM
(OS1)

1. I was wondering to know, in your opinion, what are the

characteristics from Ontario Innovation Ecosystem? Name at least 5
characteristics.
(OS1)

2. What were the critical factors in Ontario Innovation Ecosystem

that stimulated the creation of SOSCIP?
(OS2)

3. What are the factors from Ontario Innovation Ecosystem that are

determinants to the continuation of SOSCIP?
(OS2)

4. What are the benefits from SOSCIP to Ontario Innovation

Ecosystem? Name at least 3 benefits.
(OS2) 5.

How would you define SOSCIP in a sentence?

II. THE ROLE YOU PLAY IN HELPING SOSCIP DELIVER ON
ITS OBJECTIVES
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(OS3)

6. What role do you play in helping SOSCIP deliver on its
objectives?
(OS3)

7. What approach do you take to fulfill that role?

(OS3)

8. What are the principal challenges in your role?

(OS2/3)

9. How do you share information with the SOSCIP team?

(OS2/3)

10. How do you manage the geographical distribution between
SOSCIP's team?
(OS3) 11. What is your involvement in each one of the stages below?
Partnership Development (Matchmaking)
Proposal Development
Project Execution Phase
Partnership Development (Matchmaking)
(OS3) 11.1 How do you help the researchers or companies find the right
partner?
Proposal Development
(OS3)

11.2.1 What are the biggest challenges in the proposal development

stage?
(OS3)

11.2.2 How do the academic and industry researchers feel about the
proposal development and submission process?
Proposal Development
(OS3) 11.3.1 What role do you play when a project is launching?
(OS3)

11.3.2 What do you do to help ensure that a project reaches its
milestones?
III. ELEMENTS FOR SUCCESSFUL PROJECT EXECUTION
(OS3)

12. In your opinion, what are the three most important elements for

successful project execution?
(OS3)

12.1 Why are these elements so important?

257

(OS3)

12.2 What was the biggest challenge that researchers and their
partners had in these areas?
(OS3)

12.3 What role does SOSCIP team play in helping a SOSCIP project
to overcome these challenges?
IV. SOSCIP’S GOVERNANCE
(OS2)
13. How do you describe the SOSCIP’s governance?
(OS2)

14. What are the key elements of SOSCIP’s governance model that

have contributed to its success? Name at least 3 key elements.
(OS2)

14.1 Do you believe the past relationship between the institutions

members is an important element?
(OS2)

15. How are the different interests of partners and members of

SOSCIP managed?
16. Finally, in your opinion, what are the responsibilities and
contributions of SOSCIP that can’t be performed by other organizations?
17. Is there anything else that you would like to tell me about your
experience working on at SOSCIP?
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APÊNDICE D – E-mail e convite para particiáção no estudo
**********************************************************
*********************
To:
From: paloma.zimmer@mail.utoronto.ca
Subject: SOSCIP Case Study
**********************************************************
*******************
Dear,
My name is Paloma Zimmer, I am a PhD candidate in Engineering and
Knowledge Management, at Federal University of Santa Catarina –
Brazil. Currently I am registered as an International Visiting Graduate
Student at the University of Toronto, Prof. Vivek Goel is my cosupervisor at UofT.
I am conducting a case study of the Southern Ontario Smart Computing
Innovation Platform (SOSCIP) for my thesis research, for a four-month
period starting in August 2017.
The purpose of this case study is to understand how the Southern Ontario
Smart Computing Innovation Platform (SOSCIP) promotes universityindustry interaction for innovation. I am interviewing a small group of
specialists with different types of relationships with SOSCIP.
I was wondering if you could answer some questions about SOSCIP. The
data will be collected through an in-depth interview. All information
provided will be treated as confidential. Participants' names will not be
disclosed.
Our conversation will last approximately 40 minutes. There are no right
or wrong answers and you may choose not to answer a question. The
questions that I will ask are divided into four blocks:
I. Your background and motivation to participate in SOSCIP
II. Partnership Development (Matchmaking)
III. Proposal Development
IV. Project Execution Phase
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This case study of SOSCIP will contribute to the construction and
consolidation of the field of knowledge about consortia between
universities and industry since it aims to understand how to generate
knowledge and skills in research and development from industryacademic collaboration. SOSCIP partners and funders will have the
potential to benefit from a better understanding of the factors that have
influenced the success of the consortium.
The interview will be done in person, at your convenience. Attached to
this email I am sending the Informed Consent Form. Please, read the
information carefully and let me know if there is anything that is not clear
or if you need more information.
Thank you in advance for your help.
Regards,
Paloma Zimmer, Ma
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APÊNDICE E – Script telefônico
Good morning/afternoon,
Allow me to introduce myself, my name is Paloma Zimmer, a PhD
candidate in Engineering and Knowledge Management, at the Federal
University of Santa Catarina – Brazil.
Currently I am registered as an International Visiting Graduate Student at
the University of Toronto, Prof. Vivek Goel is my co-supervisor at UofT.
Currently I am conducting a case study of the Southern Ontario Smart
Computing Innovation Platform (SOSCIP) for my thesis research.
I recently sent an e-mail inviting you to participate in an in-depth
interview. I was wondering if you received it?
If NO:
The purpose of this case study is to understand how SOSCIP promotes
university-industry interaction for innovation. I am interviewing a small
group of specialists with varying degrees of relationships within SOSCIP.
Would now be an appropriate time for me to arrange for a mutually
convenient time to schedule this interview, as it will be conducted face to
face. It should take approximately 45 minutes? All information provided
will be treated as confidential and participants' names will not be
disclosed. There are no wrong or right answers and of course you may
opt to answer a question or not.
The questions that I will ask are divided into four sections:
I. Your background and motivation to participate in SOSCIP
II. Partnership Development (Matchmaking)
III. Proposal Development
IV. Project Execution Phase
This study of SOSCIP will contribute to the construction and
consolidation of the field of knowledge about consortia between
universities and industry since it aims to understand how to generate
knowledge and skills in research and development from industry-
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academic collaboration. SOSCIP partners and funders will have the
potential to benefit from a better understanding of the factors that have
influenced the success of the consortium.
I would be grateful if you could advise if this is your preferred email
address in which I can send you the Informed Consent Form together with
further details about the interview.
Thank you in advance for your help. Bye!
If YES: Great! Do you have any questions about the research?
I’d like to suggest the following date and time for our interview:
Is this suitable for you?
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APÊNDICE F – Carta de apresentação e livre consentimento
TITLE OF STUDY
Case Study of the Southern Ontario Smart Computing Innovation
Platform - SOSCIP
PRINCIPAL INVESTIGATOR
Paloma Zimmer, Ma
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4757528Z4
&idiomaExibicao=2
Federal University of Santa Catarina
Postgraduate Program in Engineering and Knowledge Management
Nucleus of studies in Innovation, Management and Information
Technology
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) - Prédio da Editora
UFSC – 2º andar - Campus Universitário Reitor João David Ferreira
Lima- CEP: 88040-900 – Trindade – Florianópolis – Santa Catarina –
Brasil
Telephone number
+1 (416) 655-6517
+55 (048) 99631-2165

Email address
paloma.zimmer@mail.utoronto.ca
paloma.zimmer@egc.ufsc.br

PURPOSE OF STUDY
You are being asked to take part in a research study. Before you decide
to participate in this study, it is important that you understand why the
research is being done and what it will involve. Please read the following
information carefully and let me know if there is anything that is not clear
or if you need more information.

Informed consent - Last updated November 3, 2017

Health Sciences Building, 155 College Street, 6th floor, Toronto, ON M5T 3M7 Canada
Tel: +1 416 978-2058• Fax: +1 416 978-1883• www.dlsph.utoronto.ca
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I am a PhD candidate in Engineering and Knowledge Management, at
Federal University of Santa Catarina – Brazil. Currently I am registered
as an International Visiting Graduate Student at the University of
Toronto, for a four-month period starting in August 2017. I am
conducting a case study of the Southern Ontario Smart Computing
Innovation Platform (SOSCIP) for my thesis research. The
methodological procedure adopted in this case study was submitted and
approved by the Committee of Ethics from University of Toronto (UofT)
- Protocol Reference 35226.
The purpose of this study is to understand how SOSCIP promotes
university-industry interaction for innovation. I am interviewing people
with different types of relationships with SOSCIP. The profiles and
sample size are shown on table below:
Profile
SOSCIP researchers
SOSCIP industry partners
SOSCIP Team
Technical Support Team
SOSCIP members
SOSCIP partners

Sample size
Nine researchers
Nine industry partners
Four professionals from SOSCIP’s team
Three technical support staff members
Three representatives from institutional
members
Three other partners of SOSCIP

STUDY PROCEDURES
I appreciate your participation in my research. The data will be collected
through an in-depth interview lasting approximately 30-40 minutes. All
information provided will be treated as confidential. Participants' names
will not be disclosed, and data will be analyzed in conjunction with the
other interviews conducted.
The information obtained during the interview will be confidential and
we will ensure the confidentiality of your participation. The interviews
will be conducted by the principal researcher, and, with your consent, will
be audio recorded, and later transcribed for the purpose of data analysis.
During the analysis of the data, both the interview audio files and the texts
resulting from the transcripts will be archived. Only the researchers
involved with the project will have access to the data. Any characteristic,
name or event that allows the identification of participants will be
modified.
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This research does not involve extraction or collection of personally
identifiable information from or about a research participant.

RISKS
There are no risks (physical, psychological, social, legal or otherwise) to
participating in this research. You may decline to answer any or all
questions and you may terminate your involvement at any time if you
choose.

COSTS TO SUBJECT
There are no costs to you for your participation in this study.

COMPENSATION
There is no monetary compensation to you for your participation in this
study.

BENEFITS
The case study that will be carried out at the Southern Ontario Smart
Computing Innovation Platform (SOSCIP) will contribute to the
construction and consolidation of the field of knowledge about consortia
between universities and industry since it aims to understand how to
generate knowledge and skills in research and development from
industry-academic collaboration. SOSCIP partners and funders will have
the potential to benefit from a better understanding of the factors that have
influenced the success of the consortium.

Informed consent - Last updated November 3, 2017

Health Sciences Building, 155 College Street, 6th floor, Toronto, ON M5T 3M7 Canada
Tel: +1 416 978-2058• Fax: +1 416 978-1883• www.dlsph.utoronto.ca

266

CONFIDENTIALITY
For the purposes of this research study, your comments will be
anonymous. Every effort will be made by the researcher to preserve your
confidentiality including the following:


Assigning code names/numbers for participants that will be
used on all research notes and documents
 Keeping notes, interview transcriptions, and any other
identifying participant information in a locked file cabinet in
the personal possession of the researcher. The cabinet is located
at the SOSCIP offices in MaRS at the researcher’s cubicle area
and only the researcher holds the key and has access.
 Ensuring that all electronic data are stored in encrypted drives.
 An electronic copy of the files will be stored on the Dropbox
cloud. Please note that Dropbox servers are located in the US
and are thus subject to the Patriot Act. Only de-identified data
will be stored on the cloud.
The research study you are participating in may be reviewed for quality
assurance to make sure that the required laws and guidelines are followed.
If chosen, (a) representative(s) of the Human Research Ethics Program
(HREP) may access study-related data and/or consent materials as part of
the review. All information accessed by the HREP will be upheld to the
same level of confidentiality that has been stated above.
The researcher’s intent to publish and make public presentations based on
the research results.
CONTACT INFORMATION
If you have questions at any time about this study, or you experience
adverse effects as the result of participating in this study, you may contact
the researcher whose contact information is provided on the first page.
Participants can contact the Research Oversight and Compliance Office Human Research Ethics Program at ethics.review@utoronto.ca or 416946-3273, if they have questions about their rights as participants
VOLUNTARY PARTICIPATION
Your participation in this study is voluntary. It is up to you to decide
whether or not to take part in this study. If you decide to take part in this
study, you will be asked to sign a consent form. Withdrawing from this
study will not affect the relationship you have, if any, with the researcher,
or with SOSCIP. If you withdraw from the study before data collection is

267

completed, your data will be returned to you or destroyed. You may
withdraw within 30 days of the interview by sending an email to the
researcher at paloma.zimmer@egc.ufsc.br.
CONSENT
I have read, and I understand the provided information and have had the
opportunity to ask questions. I understand that my participation is
voluntary. I understand that I will be given a copy of this consent form. I
voluntarily agree to take part in this study.
I agree/do not agree (circle one) to my interview being audio recorded.
Participant's signature
________________________________________Date __________

Please indicate if:
____ you would like a copy of your interview transcript once it is
available
____ you are interested in information about the study results as a whole
and/or
____ if you would be willing to be contacted again in the future for a
possible follow-up interview
If you answered yes to any of the above, please write your address clearly
below. Please also provide an email address.
Mailing address:
Email address:
Phone number:
Informed consent - Last updated November 3, 2017
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Investigator's signature:
Paloma Zimmer, Ma

Date:
November 13, 2017.

Telephone number:
+1 (416) 655-6517
+55 (048) 99631-2165

E-Mail address:
paloma.zimmer@mail.utoronto.ca
paloma.zimmer@egc.ufsc.br
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APÊNDICE G – Roteiro utilizado na seleção dos especialistas que
validaram o framework proposto
I. IDENTIFICATION
Consortium name:
Foundation year:
The main objective of the consortium:
Focus area:
II. DESCRIPTION
1. Stakeholders from the consortium:
Government
Company
University
Nonprofit Organizations
2. The extent of government involvement:
No government involvement
Government contributes money
Government helps coordinate project
3. Administrative arrangements:
Consortia function as operating entities
Consortia function as coordinating committees
Other. Please specify:
4. How the consortium conducts research (You can list more than one
method)
Joint facility
University
Independent Laboratory
In member firms
Other
5. Technical activities pursued by the consortium (You can list more
than one activity)
Idea generation
Technical feasibility
Applied product development
Prototype/pilot plant
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Interim manufacturing
Full commercialization
6. Sources of consortium revenue from last year (Please use the
proportion received from each type of source)
Member dues
Voluntary contribution
Government
Other
100%
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APÊNDICE H - Formulário utilizado para a verificação do
framework
The following framework aims to synthesize and formalize the
basis of concepts, principles and practical recommendations for the
collaborative interaction between government, university, and industry in
the pre-competitive research activities.
A systematic review of the literature on articles indexed in three
databases (Scopus, Web of Science, EBSCO), and a case study in a precompetitive research consortium involving multiple stakeholders (among
them university, company, and government).
This framework is part of my doctoral thesis, not yet published. I
would like to check the application of these practices in contexts other
than those where my research was conducted. I, therefore, ask for your
input in analyzing it critically. Please check whether you agree that the
proposed practices contribute to the formation and maintenance of the
pre-competitive research consortium. If you deem it necessary, you can
remove and include practices, and change dimension names.
When analyzing the framework takes into account that the context
of use is a pre-competitive research consortium having as main
stakeholders universities, industry and government. Three premises were
adopted for the construction of the framework:
1. Actions promoted by the innovation ecosystem stimulate
collaborative activity between university and industry for precompetitive
research.
2. Alliances for collaborative research involving university,
industry, and government need to be managed by a well-defined
governance structure.
3. The execution of successful collaborative projects is a reflection
of the practices adopted by the project team within the scope of the
project; of the actions promoted by the alliance; and actions triggered by
agents of the innovation ecosystem.
A systematic review of the literature and the case study identified
181 good practices related to the formation and maintenance of a precompetitive research consortium involving multiple stakeholders –
including from a university, industry, and government. The journey of
collaborative projects can be divided into three stages: pre-engagement;
engagement; and execution of the project. Each of these stages is
composed of practices adopted by different agents of the innovation
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ecosystem. The following presents these practices, according to the stage
in the journey and with the promoting agent of the practice.
Figura2 - Framework based on good practices for the management of precompetitive research consortiums with multiple stakeholders

Source: Author.

INNOVATION ECOSYSTEM
An innovation ecosystem is composed of interrelated institutions
for a common purpose. Government policies orchestrate these
interrelationships - be they at the municipal, state or federal level - in the
medium and long-term. Each of these institutions has different objectives,
and in a complementary way to collaborate to strengthen the ecosystem.
The relationship among theses practices stimulates the preengagement stage. The pre-engagement stage consists of the
approximation of the agents that will be involved in the execution of the
collaborative project. Pre-competitive research projects are not only born
for submission/participation in the research consortium. The ideation of
the project and the approximation between those who will be involved in
the execution of the project are triggered by external stimuli, fruit of the
practices promoted by the different agents of the innovation ecosystem.
The constitution and maintenance of pre-competitive research
consortia are fostered by a set of practices promoted by agents of the
innovation ecosystem. These practices are grouped into four groups:
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1. Government Policy
The Government needs to know and disseminate the areas
considered strategic for regional economic development. By defining and
disseminating the importance of investments in these areas, incentive
policies are created to carry out actions that will culminate in the
improvement of these areas.
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided) (4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
1.1 Strategic areas for development well defined by the
Government (federal and provincial).
1.2 Long-term government, state and federal policies.
1.3 Innovation programs aligned with the long-term government
policy.
1.4 University-Industry collaboration encouraged by government
policies.
1.5 Government funding agencies are driving collaborative
projects by the conditioned participation of industry and
university in the projects.
1.6 Government funding agencies are providing funds to
companies of different sizes.

Rank

Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:
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2. Institutions "governed by a common goal"
The institutions that make up the ecosystem will work towards the
same objectives. These institutions have distinct goals and objectives but
will direct efforts towards actions that will promote economic growth.
These actions echo when articulated under the same discourse and uttered
by different institutions. Among these institutions small, medium and
large companies stand out.
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided) (4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
2.1 To have other institutions, besides the Government,
advising collaborative projects between universities and
industry.
2.2 To have institutions that promote collaboration between
universities and industries.
2.3 To adopt the same discourse among institutions that
foster innovation.
Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

3. Universities as catalysts for applied research
Universities play a significant role as a catalyst for applied research
because they attract students and researchers to work in their labs. The
more highly regarded the institution, the higher the demand for such types
of services.
These institutions have well defined and disseminated structures
that bring together researchers, students, and companies. These structures
range from intellectual property policies, research offices, incentive
programs to startups and spin-offs.
Do you agree or disagree with theses facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided) (4 = Agree) (5 = Strongly agree).
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Facilitating factors
3.1 The concentration of universities and research institutions
in the region of the consortium.
3.2 Universities recognized by academic prestige.
3.3 Universities having defined structures for promoting
interaction with industries - making connections and
facilitating collaborations.
3.4 The university has a well defined and disseminated IP
policy.
3.5 Incentives for the formation of spin-offs.
3.6 Incubators and accelerators disseminated in the social
environment.

Rank

Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

4. Ecosystem with established collaboration culture
The events with reports of cases highlighting the relevance of
collaborative projects between universities and industry help to foster the
culture of collaboration in the ecosystem.
Do you agree or disagree with theses facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided) (4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
4.1 Holding social events that promote networking among
participants (Ecosystem).
4.2 To promote collision events between universities and
industries to discuss collaborative projects (Ecosystem).
4.3 To foster debate on entrepreneurship in the academic
community - involving students and professors (Ecosystem).
4.5 Interdisciplinary research culture (Ecosystem).
4.6 Collaboration culture between university and industry
disseminated in different media (Ecosystem).
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Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

5. Research grant linked to applied research as a way to attract and
retain talent in the business sector
Research grants play a fundamental role in the process of
approaching universities and business. During the applied research
period, the industry has the opportunity to work with the professors and
juniors’ researchers. This also allows students to experience the corporate
culture, increasing the chances of being hired.
The inclusion of doctors in the business environment, who have
already experienced the accomplishment of collaborative research, serves
as a stimulus for future research with universities. From the business point
of view, these scholarships are also beneficial, considering that they help
pay the researchers. Because it is pre-competitive research, these
scholarships are best used when destined for doctoral students.
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided) (4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
5.1 Applied research in industry encouraged by doctoral
fellowships.
5.2 Scholarships that help to pay a researcher in a business
environment (including small companies).
5.3 Scholarships are not restricted to the academic
environment.
Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

CONSORTIUM
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6. Reputation of consortium members as a way of attracting
projects
Considering the purpose of the consortium, the reputation of the
consortium institutions is relevant to attracting investments and projects.
Companies and smaller institutions can access infrastructure and
knowledge that are financially inaccessible to those who have restricted
resources. However, the image of the members should not stand out from
the collective. The consortium must have a solid image so that the results
obtained are the result of collective work and not the efforts of an
institution.
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
6.1 Representativeness of the institutions that make it up Size of the consortium brings greater visibility to the
institution’s members.
6.2 Robust research capacity of consortium members.
6.3 Visibility of the projects carried out within the scope of
the consortium.
Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

7. Consortium's value proposition built collectively
The construction of the consortium's value proposal must be done
collectively, involving all the institutions that make up the consortium.
Each of the institutions that make up the consortium may have distinct
specific objectives, to build the vision of the consortium, these
distinctions are recognized as beneficial to the group, since the desired
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goal is something that members could not visibly achieve individually.
The complementarity of efforts is the driving force for collective work.
For the members' expectations to be aligned with the group's goal,
the consortium's value proposal must be continuously updated.
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
7.1 Have a clear and widespread purpose among the parties what the purpose is - architecture is built together.
7.2 To have a value proposition disseminated among all those
involved.
7.3 All the consortium members need to feel involved in the
decisions.
7.4 Members of the consortium committed to successful
milestones.
7.5 To promote something that the parties alone could not
achieve.
7.6 Different institutions join for a common purpose, but all
benefit individually.
7.7 Proposal of value in a permanent update.
Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

8. Consortium's scope
The consortium's scope of action is seen as a way to achieve scale.
With a broader range of solutions offered and problems addressed, the
higher the attraction of industrial sponsors. The higher the involvement
of multiple companies, universities and research institutions, the higher
the diffusion of innovations. Focus attention and resources on the research
areas that must be developed to maintain the industry growth and
productivity curve.
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Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
8.1 Conduct long-range applied research.
8.2 Perform broader and less granular goals.
8.3 Multiple and independent small-scale projects.
8.4 Acting in multiple areas, but with a defined focus.
8.5 A distinction of disciplines for applications research and
technologies development.
8.6 Focus efforts on the industry needs of a particular
segment, being industry-led and market-oriented.
8.7 SMEs have the same opportunity to secure funding for
R&D projects as large companies.

Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

9. Multilevel governance performed by permanent staff
Governance divided into strategic, tactical and operational levels
managed by executive management dedicated to the consortium. Each of
these levels has well-defined roles. The strategy to be adopted by the
consortium is defined by the executive council and executed by the
permanent staff (operational level). The tactical level is responsible for
the scientific accompaniment and advice of the projects. The operational
team is responsible for executing the strategy; it is the one that subsidizes
tactical and strategic levels with information about the consortium. To do
this, it monitors the status of the projects and manages the physical and
financial resources.
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
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Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
9.1 The capacity of the consortium to deal with differences
in expectations of member institutions.
9.2 Behaviors of technology transfer within member
institutions.
9.3 The workload must be well distributed.
9.4 Well-defined decision-making functions.
9.5 Well-defined rules about what and how things should be
done.

Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

10. Executive Council (Board)
The Executive Council is formed by the Vice Presidents of
Research of the Institutions that make up the consortium. These
professionals are not involved in the execution, they define and follow the
strategy of the consortium. When the same person is involved in defining
the consortium strategy and in defining the member institution's research
strategy, the alignment between expectation and execution is greater. That
is, the Vice Presidents of Research act directly in the definition and the
monitoring of the execution of the research strategy of the partner
institution of the consortium. Once the same person acts in the definition
of the consortium strategy, the real objectives and expectations of the
institution to participate in the consortium are more evident, which helps
expose the future of the consortium at the table. This scenario highlights
the importance of having an environment of discussion that allows the
participation of all involved, where the voices of those involved have the
same tone.
The renewal of the members of the Executive Board is also a point
worthy of note. The consortium does not have the policy to replace its
board members. However, the position of Vice President of Research is
periodically renewed in the member institutions, which consequently is
reflected in the replacement of the board member. This update is essential
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for some reasons: (i) alignment of expectations (as detailed in the
previous paragraph); and (ii) renewal on the board.
Meetings are held quarterly or semi-annually, are pre-scheduled,
and only occur when there is an established discussion agenda. The
schedule of meetings is defined jointly by the executive management and
the Executive Board. Although moderated by the Executive Board
Director, all members have the same voice.

Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
10.1 Executive Council composed of Vice Presidents of
Research.
10.2 Rotativity in the chair of the council.
10.3 Board meets to discuss strategic issues.
10.4 Government institutions participate in governance.
10.5 Broad representation of the industrial sector.
10.6 All members of the chair have the same voice.
10.7 Board meetings take place in the form of deliberation.
10.8 Research agenda proposed by the members of the
consortium.
10.9 Annual Reports.
10.10 Executive direction exercised by a permanent staff
person.
Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

11. Scientific Advisory Committee
The Scientific Advisory Committee is formed by specialists in the
areas of activity of the consortium linked to member institutions. The role
of the Committee is primarily to evaluate project proposals, monitor and
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advise on project implementation, and recommend actions for more
efficient management of physical resources. Each member institution has
at least one participant in the Scientific Committee, all have the same
voice, and always use the position of the consortium for decision making.
The members of the Committee may also propose projects since the
process of evaluation and follow-up of the projects must follow the same
procedures as the other projects.
The primary objective of the council is to ensure that projects reach
their primary goals and schedule. Government institutions, which make
up the consortium, also participate in the Committee, since success in
executing projects often depends on factors external to the consortium,
such as research grants, matchmaking between companies and
researchers (or vice versa). It is during Committee meetings that the
challenges related to projects will be highlighted (this section is detailed
in a separate section).
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
11.1 Formed by a representative of each member
institution.
11.2 Government institutions participate in governance
meetings.
11.3 Broad representation of the industrial sector.
11.4 Composed of specialists in the field and linked to the
member institutions of the consortium.
11.5 Meetings moderated by a leader of the Scientific
Committee.
11.6 Guarantee of a minimum number of participants to hold
meetings.
11.7 Board meetings take place in the form of deliberation.
11.8 Regular meeting schedule.
11.9 Well defined agenda for the meetings.
11.10 To receive in advance the contents that will be
discussed at the meeting.
11.11 Respect for meeting start and end times.
11.12 During the meetings, the space is open for criticism,
discussion and questioning.
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Facilitating factors
11.13 All the consortium’s members have a position in the
Scientific Advisory Committee.
11.14 Staff participates in the meetings to clarify the
projects.
11.15 The tenderer submits the proposed work.

Rank

Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

12. Dedicated Staff
A multidisciplinary team is dedicated to operationalizing the
strategy of the consortium. The team is managed by executive
management, whose primary function is to provide the Executive Board
with strategic information about the consortium, such as physical and
financial monitoring of the resources, the number of projects carried out,
the number of people trained, and the number of jobs generated.
The staff must be geographically distributed according to the
consortium's scope of action. If the goal is to have projects statewide, it
is vital that there are people working in these regions. Telecommunication
tools are a staunch ally in the communication process. However, for the
relationship building, matchmaking between universities and industry, it
is vital that the interlocutor is physically present.
The geographical distribution of the members of the consortium is
a challenge, which reinforces the importance of having a team dedicated
and distributed according to the scope of the consortium. The continuous
monitoring of the projects allows the identification of the challenges
involved in the execution of the projects and directing them to the
Scientific Advisory Committee. However, having consortium teams
distributed in off-site offices requires greater management. External
teams need to replicate the values proposed by the consortium.
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
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Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
12.1 To have a dedicated staff - consortium staff.
12.2 Executive director with the ability to coordinate all sides
(academy, industry, staff, partners).
12.3 To be available to answer questions and doubts communication (rapid response).
12.4 A positive and constructive way of responding to
problems (both technical and relationship).
12.5 Be present geographically.

Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:
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Consortium staff dedicated on five fronts of work:
13. Conducting of Consortium Management
Consortium Management refers to the management of work
routines. These actions involve the construction and management of
indicators; meetings with technical staff and projects; monitoring of
contracts; management of physical and financial resources;
communication and marketing actions to promote the consortium;
accountability to stakeholders; consolidation of data and information for
the proper referrals to the Scientific Committee and Executive Council.
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
13.1 To have performance indicators that measure the results
obtained.
13.2 The team geographically distributed has the same face to
face team rituals.
13.3 To have regular meetings with technical staff.
13.4 To use information and communication technologies to
perform work – telework.
13.5 To ensure prior material for the meetings (Scientific
Advisory Committee and Executive Council).
13.6 To organize the meeting agenda.
13.7 To manage the physical resources.
Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

14. Communication and marketing actions as a promoter's
"reputation"
Communication and marketing actions are fundamental for
disseminating the results obtained within the scope of the consortium
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among the stakeholders. These actions aim to provide further visibility to
the consortium, either to be accountable or to promote other actions and
position the consortium in the innovation ecosystem. The communication
needs to be multi-channeled and to a variety of audiences such as
professors, junior researchers, Ph.D. Candidates, industries, development
institutions.
The outputs of this feature consist on the diffusion of the consortium.
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
14.1 Communication aimed at different audiences.
14.2 Use different communication channels, avoiding
centralization.
14.3 Informative and intuitive website.
14.4 To demonstrate the success obtained in the projects.
14.5 Dissemination of the results of the consortium.
14.6 Symposium for project staff and consortium’ members.
14.7 Active participation in events promoted by the innovation
ecosystem.
Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

15. Manage the drafting of the contracts, ensuring that the
intellectual property interests of the interested parties are
safeguarded
Each member institution of the consortium has its intellectual
property policy. The policy adopted by the consortium considers what is
established by each institution. The important thing is that these terms are
flexible so that all involved feel inserted in and benefit from the process.
The permanent staff of the consortium follows the negotiations between
the researchers (university) and the industry to solve any doubts.
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Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
15.1 Consortium’s staff participates in IP discussions.
15.2 IP model was constructed collaboratively, with all the
participants of the institutions that make up the consortium.
15.3 IP is not written in stone.

Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

16. Management of the University-Industry partnership
Each project team is responsible for the management and
execution of the collaborative project. However, since universities and
companies have different discussion agendas, it is necessary to manage
the relationship to ensure that both are speaking the same language.
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided) (4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
16.1 A specific person of the consortium to manage the
relationship between university and industry.
16.2 A dedicated team with a background in research.
16.3 Distribute the projects among all the participants of the
consortium and ensure that the projects are not concentrated
in individual institutions.
Additional Comments
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Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

17. Technical team
Both the Scientific Advisory Committee and the team responsible
for managing the partnership do not act directly in the technical execution
of the project. Moreover, because it is a pre-competitive research project,
with a non-defined work scope, the solutions are not always ready, so the
technical team assists those involved in the execution of the project and
in the handling of specific consortium equipment.

Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided) (4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
17.1 To offer professionally specialized in the technological
resources to support projects.
Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

18. Prior experience in collaborative projects
Research grants that encourage university-business collaboration
allow researchers to have shared experiences. Also, previous experience
among those involved helps build relationships for future projects.
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
18.1 Prior relationship between the parties (Project team).
18.2 Prior experience in collaborative projects (Project team).
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Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

ENGAGEMENT
The engagement stage consists of the useful discussion of a
collaborative work proposal involving a university researcher and
industry. At this moment, those involved are already in contact with the
team of the consortium, and they begin to discuss the project proposal
form.
19. Project team with a well-defined research question
In the engagement stage, the team involved in the project needs to
have a well-defined research question, from which to define the real needs
involved in the execution of the project, as well as define the counterparts
of the parties involved. As it is a collaborative project, it is natural that
the expectations of the parties are different, but it is essential that these
expectations are transparent for those involved, and that all are
contributing to the success of the project.
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided) (4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
19.1 Have a clear research question (Project team).
19.2 To know what the real intentions are of all those involved
(Project team).
19.3 Be clear of the needs of each party (Project team).
19.4 Explicit powers for the parties involved (Project team).
19.5 Although intentions are different, all should contribute to
the goal (Project team).
19.6 To be clear that the higher purpose is the solution of a
problem and not only the education of the student (Project
team).
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Facilitating factors
19.7 A common understanding of PI (Project team).
19.8 The team needs to work together on the proposal form
(Project team).

Rank

Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

20. Make sure it is a collaborative project and that all involved are
on the same page
The consortium team, responsible for managing the partnership,
will work together with the project proponents to clarify doubts related to
the proposal form and will certify that it is a collaborative project. At this
stage of the process, it is possible to verify the way of working of those
involved. Another important aspect is to make sure they are all on the
same page, aligning the expectations of those involved. In this case, the
partnership manager plays a crucial role in this process.
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
20.1 Matchmaking - to be semi-involved in the partnership
development (Consortium).
20.2 Have evidence that it is indeed a collaborative project
(Consortium).
20.3 A dedicated team to solve specific questions about the
form (Consortium).
20.4 Ensure good relations between the parties (Consortium).
20.5 Ensure that everyone is on the same page (Consortium).
20.6 To be available to clarify IP doubts (Consortium).
Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:
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21. Proposal form
The submission form, which will be used by the Scientific
Advisory Committee, needs to be structured with issues that demonstrate
the project's contributions to the scientific and business community. The
form also consists of questions that demonstrate the degree of knowledge
of those involved with the technological resources that are offered by the
consortium and the real need for their uses. The form, as an important
artifact for the work of the Scientific Committee, has been improved over
the years to allow a better understanding of the project and the results it
seeks.

Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
21.1 The form of structured application with possible
questions about the project and requiring the contribution of
both researcher and industry (Consortium).
21.2 Application form with specific questions that show the
degree of knowledge required for the tools that will be
provided by the consortium (Consortium).
21.3 Ensure that the right technologies are being used to
answer research questions (Consortium).
21.4 Application form evolves over the years (Consortium).
Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:
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22. Proposal submission such as continuous process
Submission of proposals occurs continuously, which reinforces the
image of the consortium and strengthens the innovation process, as it
maintains the continuity of activities. The proposal can be submitted to
the extent to which a business opportunity is identified. The evaluation
process also occurs quickly, from submission, to evaluation, to feedback
within a maximum of 30 days. The evaluation of the proposals take place
interactively, the project team must present the project in a standard
template to the Scientific Committee, thus allowing the clarification of
doubts. In case of rejection of the proposal, the proposers will be able to
adapt and re-submit the proposal for evaluation.
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
22.1 Rapid process for reviewing proposals - between
submission time and proposal feedback (Consortium).
22.2 Continuous proposal submission process (Consortium).
22.3 Interactive model of making proposals evaluations – SAC
(Consortium).
22.4 Oral presentation (Consortium).
22.5 Opportunity to resubmit the proposal in case of refusal
(Consortium).
Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

23. Evaluation of the proposal
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
23.1 Democratic process of resource allocation.
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Facilitating factors
23.2 Proposal evaluation \ Peer review process.
23.3 Approval of projects that really demonstrate financial
interest in the result, which have commercialization potential
(Consortium).
23.4 To have clear criteria for approval projects such us: to
obtain technology; to develop transferable technology; or
commercialization potential.

Rank

Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

PROJECT EXECUTION
Soon after project approval, project execution begins. From this
moment, the consortium team dedicates efforts to the management of the
relationship between the partners of the project and in the constant
feedback between the project team and the governance of the consortium.
24. Consortium staff committed to project success
The main success factor of the consortium is the valid conclusion
of the projects that are being executed. In this way, the staff is
continuously in contact with the project team to identify possible
problems. As problems are identified, those involved in the consortium
are looking for a solution to the case.
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
24.1 Offer initial training to use the technological resources
existing by the consortium (Consortium).
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Facilitating factors

Rank

24.2 The commitment of the staff to the success of the project
(Consortium).
24.3 Put those involved in the projects in contact with the
people who can offer a solution (Consortium).
24.4 Increased involvement of staff in the initial months of the
project (Consortium).
24.5 Receive support in the selection of fellows for the project
(Consortium).
24.6 A dedicated team to solve specific doubts about the
platforms (Consortium).
24.7 Be involved in the day-to-day activities of the project, to
take informal follow-up (Consortium).
24.8 To be in touch with the project team (Consortium).
24.9 Have evidence that the two sides (researcher and industry)
are communicating (Consortium).
24.10 Have evidence that the team will complete the project
(Consortium).
24.11 Anticipate problems for the Committee (Consortium).
24.12 Have a stipulated date for completion of the resourceconstrained project (Consortium).
Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

25. Monitoring by the Scientific Committee
The Scientific Committee periodically monitors the evolution of
the projects. Follow-up is done through oral presentations and
standardized report delivery. The monitoring report is presented every six
months, considering a two-year project. The report does not only serve
the purpose of accounting for the resources used in the project; the goal
goes beyond that. These presentations aim to follow the evolution of the
project, as well as to advise on possible challenges involved in the
execution.
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Even projects where the principal investigator is one of the board
members are required to have the status of the project performed.
The reports are evaluated by all the members of the Scientific
Committee, in this way, the meetings are carried out by a
multidisciplinary team, allowing for the enrichment of the work. It is
necessary to have a minimum quorum of participants in each of the
meetings to ensure that all members of the consortium are aware of the
discussions.
Although only one party (university or industry) needs to present
the status report to the Committee, the template has critical issues that
require the involvement of both to be filled out.
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
25.1 Periodic meetings with scientific committee staff
(Consortium).
25.2 Project Delivery Framework template (Consortium).
25.3 Results presentation template requires that the two sides
interact to compose the report (Consortium).
25.4 Present project results/status orally (Consortium).
25.5 Feedback from the Scientific Committee - opportunity
to clarify doubts and to give advice (Consortium).
25.6 Technical review after project completion
Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:



Project Team
The execution of the project is the responsibility of the proponent
team (principal investigator and its partner). Each project team has its way
of working. There is no set rule for performing collaborative searches.
However, some practices, related to people, planning, knowledge, and
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communication, are recurrent in this type of project and considered as
success factors.
26. Independent project team governed by consortium governance
Project teams formed by researchers linked to the institutions that
form the consortium and by companies inserted into the ecosystem,
governed by the governance system of the consortium. These teams are
independent of the consortium; they act in the execution of the project
developed within the scope of the consortium.
As the results of the project condition the success of the
consortium, the governance system acts centrally in this process, but
without interfering with the work routine of the researchers. Those
involved in the project (professors, students and industry) have their own
system to execute the project. The consortium gives the freedom for
projects to be executed in the manner agreed upon by those involved.
However, there are "rituals" that need to be adopted, which direct the
project to its milestones. The consortium staff accompanies this workflow
but does not get involved in the execution of the project.
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
26.1 Provide the ideal balance between creative freedom and
targeted goals.
Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

27. Planning
The planning is based on the project approved by the consortium.
From the problem that will be addressed in the research, the work plan is
elaborated in a collaborative way, involving the principal investigator and
his partner. With the final objective defined, small success milestones are
established, and a work plan is established to reach these milestones. A
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work plan built collaboratively with project partners. The scope of work
needs to be tracked, and those involved need to be flexible to make course
corrections when needed. It is natural in the process that some hypotheses
are invalidated, but others must be constructed.
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided) (4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
27.1 Make the main milestones of the project clear (Project
team).
27.2 Have a realistic idea about the execution of the project in
the requested resources (Project team).
27.3 Draw a work plan in a collaborative way (Project team).
27.4 Control the scope of work (Project team).
27.5 Be open to making changes to the project scope (Project
team).
Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

28. People
In collaborative pre-competitive research projects (involving
universities and industry) the project activities are usually executed by
work teams that do not share the same space. Research laboratories are
established in entirely different culture settings. In the laboratories inside
the universities, the team is formed mainly of students (junior
researchers), who need to be divided between the curricular activities and
to the research project. The principal researcher, on the side of the
university, is a teacher, with a workload divided between the teaching
practice, the hours dedicated to the orientation of students, and the
accomplishment of scientific research. On the business side, the research
project is not always part of the core of the industry. The researcher does
not perform 100% of the workload for a single research project.

298

This scenario illustrates the need for engagement from both sides
(university and industry) for the project to reach its milestones. The
information and resources required to execute the project need to be
available promptly, so as not to hinder the evolution of the work.
Everyone involved in the project must be "visible" if they are
present on the project. Be aware of the project, and where your activities
are embedded. Teams, although not always sharing the same physical
space, work from a distance, need to recognize themselves as a team.
Collaborative research is not a customer vs. supplier relationship, but a
team process, where everyone collaborates in pursuit of the same goal.
Student involvement is essential for the development of applied
research skills and for the process of acculturation with the business
environment. However, the responsibility for the execution of the project
cannot be delegated to the student, considering that the student has other
academic activities. Even when it has a research grant dedicated to the
project, there is a risk that it will be contracted elsewhere, jeopardizing
the continuity of the project. That way, there needs to be a person
dedicated to the project.
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
28.1 Both sides are engaged with the project (Project team).
28.2 University and industry provide all necessary information
for the implementation of the project (Project team).
28.3 To have a visible team, to know who is involved in the
project (Project team).
28.4 Teamwork as a team (Project team).
28.5 Team with complementary skills (Project team).
28.6 Ability to "dialogue" with different audiences (Project
team).
28.7 To have people qualified to carry out the project (Project
team).
28.8 Strengthening research capacity for junior researchers.
28.9 Involving students in the execution of projects as a way
of learning (Project team).
28.10 Having an exclusive person dedicates to the project
(Project team).
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Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

29. Knowledge
Knowledge about the technological resources that are available in
the consortium is not limited to the stage of preparation of the proposal.
For the execution of the project, it is essential that the team knows how
to handle the resources that are available. The project has a determined
deadline, as delays restrict the entry of new projects.
Another important practice for the execution of the project is the
documentation of the knowledge produced. Take note of which
procedures were used, what was successful or not, enabling the
dissemination of knowledge.
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
29.1 Achieve critical mass with the active participation of
external scientists.
29.2 To know the technological potential that will be
available and the resources that are available for the
execution of the project (Project team).
29.3 To know how to take advantage of the technological
resources available (Project team).
29.4 To document the procedures adopted for the possible
replication of results (Project team).
Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:
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30. Communication
Being open to dialogue, and in constant contact with the project
team are practices that assist in the execution of the project. It is not
necessary to have a regular schedule of meetings, as they will not always
have issues to discuss, but it is essential to always keep the staff up-todate on the status of the project. Meetings need to have a purpose, to have
a well-defined agenda. These meetings do not need to occur in person;
meetings can be held by teleconference or even exchange of emails.
The critical thing in this process is to be aware that there are stages
in which the partners will work closely together, and at other times it is
only natural that there is distance. However, this distancing cannot be
understood by the partner as disengagement or discontinuity in work.
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
30.1 Open dialogue (Project team).
30.2 Regular meetings with staff involved in project execution
(Project team).
30.3 Use of information technologies for communication
(teleworking) (Project team).
30.4 Meetings with a purpose (Project team).
30.5 Consciousness about the stages that will be closer to or
more distant from the partner (Project team).
30.6 Being in constant contact with the consortium team about
project status (Project team).
Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:
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CONSORTIUM

RESULTS

CONTRIBUTE

TO

THE

PRE-

ENGAGEMENT STAGE
The diffusion of the results obtained in the consortium feeds back
the innovation ecosystem and stimulates the pre-engagement phase for
new projects.
31. Visible contribution to the innovation ecosystem
From the Government policies are created institutions that
encourage collaboration between universities and industry to carry out
pre-competitive research. Among these institutions are research
consortia. In addition to creating incentive policies for consortium
formation and subsidizing it with financial resources, the Government has
an active voice in governance.
The areas of activity of the consortium when aligned with those
defined by the Government as strategic for the economic development of
the region contribute to the process of engagement of those involved.
Because the extent to which results are obtained and disseminated among
stakeholders, the contribution of the consortium to the innovation
ecosystem becomes more tangible.
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
31.1 Area of action focused on the challenges of the region.
31.2 Real-world problem solving for university laboratories.
31.3 A visible contribution of the consortium to the
innovation ecosystem.
Example of contribution’s
o
Being involved with the business community.
o
Maintenance of skilled labor in the region through hiring.
o
The inclusion of researchers in the "business world."4
o
Training of skilled labor.
o
Opportunity for growth for small businesses through research
and development.
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o

Acceleration of research.

Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

32. Being recognized as an ecosystem
Other consortia such as those formed for the acquisition and
sharing of machines and equipment are sensitized to participate as
sponsors of the consortium. The idle infrastructure can be shared with
other research consortia. This is just one example of action the consortium
can take to promote integrated project solutions. Other examples of
actions are specialized training for the use of equipment made available
by the consortium, assistance in the preparation of proposals, and tutorials
related to the execution of the project.
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
32.1 To be an ecosystem.
32.2 To provide integrated solutions for the projects.
32.3 To act in an integrated manner with other institutions of
the innovation ecosystem.
Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

33. Members of the consortium engaged in disseminating results
and engaging in new projects
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The dissemination of the consortium is a responsibility of all
involved. The member institutions collaborate with the communication
and positioning process of the consortium in the innovation ecosystem.
Do you agree or disagree with theses facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
33.1 The dissemination of the consortium is a responsibility
of all those involved in the consortium (Consortium).
33.2 Partners should support and encourage the participation
of each other.
33.3 To collect personal feedback from Principal
Investigators and Collaborating Industry.
33.4 Executive Board reviews the feedbacks.
Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

34. Workshop with the community for consortium dissemination
and training of potential user
The training is another form of communication of the consortium,
as it presents the resources available and the feasibility of execution to the
community of interest.
Do you agree or disagree with these facilitating factors?
Please rate the following: (1 = Strongly disagree) (2 = Disagree) (3 =
Undecided)
(4 = Agree) (5 = Strongly agree).
Facilitating factors
Rank
34.1 Conduct hands-on training about the resources available
on the consortium (Consortium).
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Facilitating factors
34.2 An ongoing effort to find potential projects for the
consortium (Consortium).

Rank

Additional Comments
Please add any additional comments (Including comments/suggestions
regarding online supplementary materials) if any:

GENERAL EVALUATION
1) Considering the general practices of the framework, do they represent
the external and internal environment of a pre-competitive research
consortium?

2) Does the proposed representation illustrate the key practical
recommendations for collaborative interaction between Government,
university, and industry in pre-competitive research activities?
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APÊNDICE I – Práticas removidas do framework inicial
1. Política Governamental
Quadro 1 – Fatores relacionados à política governamental a verificar
Facilitating factors
Esp.1
Esp.2
1.1 Áreas estratégicas para o desenvolvimento Disagree
Agree
bem definidas pelo governo (federal e
provincial).
1.2 Políticas governamentais, estaduais e Undecided Agree
federais de longo prazo.
1.6 As agências de financiamento do governo Undecided Strongly
estão fornecendo fundos para empresas de
agree
diferentes tamanhos.
Fonte: Verificação com especialistas.
2. Instituições "regidas por um objetivo comum"
Quadro 2 - Fatores relacionados à instituições regidas por um objetivo
comum a verificar
Facilitating factors
Esp.1
Esp.2
2.1 Ter outras instituições, além do governo, Undecided Strongly
aconselhando projetos colaborativos entre
agree
universidades e indústria.
2.2 Ter instituições que promovam a
Undecided Strongly
colaboração entre universidades e indústrias.
agree
2.3 Adotar o mesmo discurso entre
NR
Agree
instituições que promovem a inovação.
Fonte: Verificação com especialistas.
3. Universidades como catalisadores da pesquisa aplicada
Quadro 3 - Fatores relacionados à Universidade como Catalizadoras de
Pesquisa Aplicada a verificar
Facilitating factors
Esp.1
Esp.2
3.3 Universidades com estruturas definidas Agree
Undecided
para promover a interação com as indústrias
- fazendo conexões e facilitando
colaborações.
3.4 A universidade tem uma política de PI Undecided Undecided
bem definida e disseminada.
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Facilitating factors
3.5 Incentivos para a formação de spin-offs.
Fonte: Verificação com especialistas.

Esp.1
Agree

Esp.2
Undecided

4. Ecossistema com cultura de colaboração estabelecida
Quadro 4 - Fatores relacionados ao ecossistema com cultura de
colaboração estabelecida a verificar
Facilitating factors
Esp.1 Esp.2
4.1 Realização de eventos sociais que
Agree Undecided
promovam o networking entre os participantes.
4.3 Promover o debate sobre
Agree Disagree
empreendedorismo na comunidade acadêmica envolvendo alunos e professores.
4.5 Cultura de pesquisa interdisciplinar.
Agree NR
4.6 Cultura de colaboração entre universidade e Agree Undecided
indústria disseminada em diferentes meios de
comunicação.
Fonte: Verificação com especialistas.
5. Bolsa de pesquisa vinculada à pesquisa aplicada como forma de
atrair e reter talentos no setor empresarial
Quadro 5 - Fatores relacionados a bolsas de doutorado a verificar
Facilitating factors
Esp.1
Esp.2
5.2 Bolsas de estudo que ajudam a pagar um Undecided Strongly
pesquisador em um ambiente de negócios
agree
(incluindo pequenas empresas).
5.3 Bolsas de estudo não estão restritas ao
Undecided Strongly
ambiente acadêmico.
agree
Fonte: Verificação com especialistas.
8. Âmbito do consórcio
Quadro 6 - Fatores relacionados ao escopo de atuação do consórcio a
verificar
Facilitating factors
Esp.1
Esp.2
8.2 Realizar objetivos mais amplos e menos
Disagree Strongly
granulares.
agree
Fonte: Verificação com especialistas.
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9. Governança multinível realizada pela equipe permanente
Quadro 7 - Fatores relacionados a governança multinível a verificar
Facilitating factors
Esp.1 Esp.2
9.1 A capacidade do consórcio para lidar com
Agree Undecided
as diferenças nas expectativas das instituições
membros.
9.3 A carga de trabalho deve ser bem
Agree Undecided
distribuída.
Fonte: Verificação com especialistas.
10. Conselho Executivo
Quadro 8 - Fatores relacionados ao conselho executivo a verificar
Facilitating factors
Esp.1
Esp.2
10.1 Conselho Executivo composto por
Agree
Undecided
Vice-Presidentes de Pesquisa.
10.2 Rotatividade na presidência do
Undecided Agree
conselho.
10.4 As instituições governamentais
Undecided Agree
participam da governança.
10.8 Agenda de pesquisa proposta pelos
Agree
Undecided
membros do consórcio
10.10 Direção executiva exercida por um
Undecided Strongly
funcionário permanente.
agree
Fonte: Verificação com especialistas.
11. Comitê Científico Consultivo
Quadro 9 - Fatores relacionados ao comitê científico a verificar
Facilitating factors
Esp.1
Esp.2
11.2 As instituições governamentais
Undecided Undecided
participam de reuniões de governança.
11.11 Respeito pelo horário de início e fim Agree
Undecided
da reunião.
Fonte: Verificação com especialistas.
12. Pessoal Dedicado
Quadro 10 - Fatores relacionados a equipe dedicada a verificar
Facilitating factors
Esp.1 Esp.2
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12.3 Estar disponível para responder a perguntas
e dúvidas - comunicação (resposta rápida).
Fonte: Verificação com especialistas.

Agree

Undecided

13. Condução de Gestão de Consórcios
Quadro 11 - Fatores relacionados à gestão do consórcio a verificar
Facilitating factors
Esp.1 Esp.2
13.6 Organizar a agenda da reunião.
Agre Undeci
e
ded
Fonte: Verificação com especialistas.
14. Ações de comunicação e marketing como "reputação" de um
promotor
Quadro 12 - Fatores relacionados à ações de marketing e comunicação a
verificar
Facilitating factors
Esp.1 Esp.2
14.3 Site informativo e intuitivo.
Agre Undeci
e
ded
Fonte: Verificação com especialistas.

15. Gerenciar a elaboração dos contratos, garantindo que os
interesses de propriedade intelectual das partes interessadas sejam
salvaguardados.
Quadro 13 - Fatores relacionados à gestão de contratos a verificar
Facilitating factors
Esp.1
Esp.
2
15.3 IP não está escrito em pedra.
Disagr Agr
ee
ee
Fonte: Verificação com especialistas.
16. Gestão da parceria Universidade-Indústria
Quadro 14 - Fatores relacionados à gestão da parceria a verificar
Facilitating factors
Esp.1
Esp.2
16.1 Uma pessoa específica do consórcio
Agree
Undecided
para gerenciar a relação entre universidade
e indústria.
16.2 Uma equipe dedicada com
Undecided Agree
experiência em pesquisa.
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Facilitating factors
16.3 Distribuir os projetos entre todos os
participantes do consórcio e garantir que
os projetos não estejam concentrados em
instituições individuais.
Fonte: Verificação com especialistas.

Esp.1
Undecided

Esp.2
Undecided

17. Equipe Técnica
Quadro 15 - Fatores relacionados à equipe técnica a verificar
Facilitating factors
Esp.1
17.1 Oferecer profissionalmente especializado
Undecided
em recursos tecnológicos para apoiar projetos.
Fonte: Verificação com especialistas.

Esp.2
Agree

19. Equipe de projeto com uma pergunta de pesquisa bem definida
Quadro 16 - Fatores relacionados à necessidade clara a ser resolvida a
verificar
Facilitating factors
Esp.1
Esp.2
19.2 Saber quais são as reais intenções de Strongly
Undecided
todos os envolvidos.
agree
19.7 Um entendimento comum da PI.
Undecided Agree
Fonte: Verificação com especialistas.
20. Certifique-se de que é um projeto colaborativo e que todos os
envolvidos estão na mesma página.
Quadro 17 - Fatores relacionados à garantia de ser um projeto
colaborativo a verificar
Facilitating factors
Esp.1
Esp.2
20.3 Uma equipe dedicada para resolver Undecided Agree
questões específicas sobre o formulário.
Fonte: Verificação com especialistas.
21. Formulário de proposta
Quadro 18 - Fatores relacionados ao formulário de propostas a verificar
Facilitating factors
Esp. Esp.2
1
21.3 Garantir que as tecnologias corretas estão
Agr Undeci
sendo usadas para responder perguntas de pesquisa. ee
ded
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Facilitating factors
21.4 O formulário de candidatura evolui ao longo
dos anos.
Fonte: Verificação com especialistas.

Esp.
1
Agr
ee

Esp.2
Undeci
ded

22. Apresentação de propostas, como processo contínuo
Quadro 19 - Fatores relacionados ao processo contínuo de submissão de
propostas a verificar
Facilitating factors
Esp.1
Esp.2
22.2 Processo contínuo de submissão de Undeci Strong
propostas.
ded
ly
agree
22.5 Oportunidade de reenviar a proposta em caso Undeci Agree
de recusa.
ded
Fonte: Verificação com especialistas.

23. Avaliação da proposta
Quadro 20 - Fatores relacionados à avaliação de propostas a verificar
Facilitating factors
Esp.1
Esp.2
23.3 Aprovação de projetos que realmente Undecided Agree
demonstrem interesse financeiro no resultado,
que tenham potencial de comercialização.
Fonte: Verificação com especialistas.

24. Equipe do consórcio comprometida com o sucesso do projeto
Quadro 21 - Fatores relacionados ao comprometimento da equipe com o
sucesso do projeto a verificar
Facilitating factors
Esp.1
Esp.2
24.1 Oferecer treinamento inicial para
utilizar os recursos tecnológicos existentes
pelo consórcio.
24.6 Uma equipe dedicada para resolver
dúvidas específicas sobre as plataformas.
24.7 Envolver-se nas atividades do dia-adia do projeto, para fazer um
acompanhamento informal.

Agree

Undecided

Undecided

Agree

Undecided

Disagree
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Facilitating factors
24.8 Estar em contato com a equipe do
projeto.
Fonte: Verificação com especialistas.

Esp.1

Esp.2

Undecided

Undecided

25. Monitoramento pelo Comitê Científico
Quadro 22 - Fatores relacionados ao monitoramento pelo comitê
científico a verificar
Facilitating factors
Esp.1
Esp.2
25.2 Modelo da Estrutura de Entrega do Undecided Strongly
Projeto.
agree
25.3 O modelo de apresentação de resultados Undecided Strongly
exige que os dois lados interajam para compor
agree
o relatório.
25.6 Revisão técnica após a conclusão do Undecided Agree
projeto
Fonte: Verificação com especialistas.
28. Pessoas
Quadro 23 - Fatores relacionados à pessoas a verificar
Facilitating factors
Esp.1
28.10 Ter uma pessoa exclusiva se dedica ao Undeci
projeto.
ded
Fonte: Verificação com especialistas.

Esp.2
Agree

31. Contribuição visível para o ecossistema de inovação
Quadro 24 - Fatores facilitadores relacionados à visível contribuição do
consórcio para o ecossistema a verificar
Facilitating factors
Esp.1
Esp.2
31.1 Área de ação focada nos desafios da
Undecided Agree
região.
Fonte: Verificação com especialistas.
33. Membros do consórcio empenhados em divulgar os resultados e
em realizar novos projetos
Quadro 25 – Fatores facilitadores relacionados ao empenho dos
membros na divulgação dos resultados a verificar
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Facilitating factors
33.1 A divulgação do consórcio é da
responsabilidade de todos os envolvidos no
consórcio (Consórcio).
Fonte: Verificação com especialistas.

Esp.1
Undecided

Esp.2
Strongly
agree
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APÊNDICE J – Framework fundamentado em boas práticas para a gestão de consórcios de pesquisa précompetitiva com múltiplos stakeholders - FINAL

Fonte:
Autora (2018).
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APÊNDICE K – Experiência da pesquisadora em estudos e projetos
relacionados à interação Universidade e Empresa
O tema interação Universidade e Empresa já faz parte da rotina de
estudos da pesquisadora desde 2003, ocasião em que foi bolsista de
iniciação científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico no projeto intitulado “A relação universidade-sociedade na
Universidade Regional de Blumenau”. Foi esta experiência que despertou
o interesse da pesquisadora em aprofundar seus estudos chegando até o
doutorado, pois viu a importância do conhecimento científico para o
desenvolvimento tecnológico do país.
Desde então a temática Universidade e Empresa tem sido objeto de
estudo pela pesquisadora. Abaixo consta a produção científica (livro
organizado, capítulo de livro, artigos em congressos internacionais,
organização de eventos, participação em projetos) produzida desde 2003
sobre o tema desta tese.
Tabela 1 - Publicações relacionadas ao tema - Interação Universidade e Empresa

Tipo de publicação e atividades
Dissertação de mestrado
Artigos em periódicos
Artigos publicados em anais de eventos
Livro organizado
Capítulos de livros
Organização de eventos com visando à promoção da
interação Universidade e Empresa
Participação em projetos com financiamento externo

Qtdd
1
2
9
1
4
3
3

Fonte: Autora.

Mestrado
1. Dissertação de mestrado defendida no Programa de PósGraduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da
Universidade federal de Santa Catarina (PPGEGC-UFSC) –
Conceito CAPES 6
Título: Atributos facilitadores para a construção da
confiança interorganizacional: estudo de caso do arranjo
catarinense de inovação
Ano de Obtenção: 2014
Orientador: Dr. Silvio Serafim da Luz Filho.
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Co-orientador: Dr. João Bosco da Mota Alves.
Artigo em periódico

1. ZIMMER, P.; IATA, C. M.; SOUZA, J. A.; CUNHA, C. J. C. A.
Fatores determinantes para o desempenho em inovação das
indústrias optantes lucro real em Santa Catarina. Revista Gestão
e Tecnologia, v. 17, p. 168-188, 2017.
2. ZIMMER, P.; IATA, C. M.; SOUZA, J. A.; CUNHA, C. J. C. A.
Tax Incentives for Innovation in Brazil: Obstacles for Use of the
Good Law (Law 11.196/2005). Journal of Technology
Management & Innovation, v. 11, p. 38-46, 2016.
Livro organizado
3. IATA, C. M. (Org.); ZIMMER, P. (Org.). Inovação em Rede:
como inserir sua empresa no ecossistema de inovação. 1. ed.
Florianópolis: Tribo da Ilha, 2016. 314p.
Capítulo de livro
1. UGGIONI, N.; IATA, C. M.; ZIMMER, P. O ecossistema de
inovação e a Atuação em Rede. In: Crisitane Mitsuê Iata;
Paloma Zimmer. (Org.). Inovação em Rede: como inserir sua
empresa no ecossistema de inovação. 1ed.Florianópolis: Tribo da
Ilha, 2016, p. 10-21.
2. ZIMMER, P.; CAMPOS, G. B. O. Infraestrutura para
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. In: Cristiane Mitsuê
Iata; Paloma Zimmer. (Org.). Inovação em Rede: como inserir
sua empresa no ecossistema de inovação. 1ed.Florianópolis:
Tribo da Ilha, 2016, p. 64-81.
3. IATA, C. M. ; ZIMMER, P. A Inserção da Indústria
Catarinense no Ecossistema de Inovação. In: Cristiane Mitsuê
Iata; Paloma Zimmer. (Org.). Inovação em Rede: como inserir
sua empresa no ecossistema de inovação. 1ed.Florianópolis:
Tribo da Ilha, 2016, p. 150-155.
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4. ZIMMER, P.; HOELTGEBAUM, M. O novo contexto do
ensino superior e os desafios do professor universitário: um
estudo das características comportamentais dos professores
gestores de projetos de extensão. In: Gérson Tontini; Amélia
Silveira. (Org.). Gestão empreendedora e estratégica em
instituições de ensino superior. Blumenau: Nova Letra, 2005, p.
73-100.
Artigos publicados em anais de congressos
1. ZIMMER, P.; LUZ FILHO, S. S. da; BLOEMER, R. . Atributos
geradores de confiança interorganizacional em redes de
cooperação. In: XVI Congresso Latino-Iberoamericano de
Gestão da Tecnologia, 2015, Porto Alegre. XVI Congresso
Latino-Iberoamericano de Gestão da Tecnologia. Porto Alegre:
NITEC, 2015.
2. ZIMMER, P.; LUZ FILHO, S. S. da; IATA, C. M. Gestão da
Confiança Interorganizacional em projetos de interação
universidade e empresa: estudo de caso dos atores do arranjo
catarinense de inovação. In: XVI Congresso LatinoIberoamericano de Gestão da Tecnologia, 2015, Porto Alegre.
http://www.altec2015.org/. Porto Alegre: NITEC, 2015.
3. ZIMMER, P.; TSCHUMI, H. S.; CANDIDO, A. C.; IATA, C.
M.; LUZ FILHO, S. S. Perfil Empreendedor em Equipes de
Inovação. In: V Congresso Internacional do Conhecimento e
Inovação, 2015, Joinville. V Congresso Internacional do
Conhecimento e Inovação. Joinville: EGC-SOCIESC, 2015.
4. ZIMMER, P.; IATA, C. M.; LUZ FILHO, S. S. Diagnóstico da
Inovação: o estágio inicial das empresas participantes do
projeto NAGI. In: IV Simpósio Internacional de Gestão de
Projetos, Inovação e Sustentabilidade, 2015, São Paulo. IV
Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e
Sustentabilidade. São Paulo: UNINOVE, 2015.
5. ZIMMER, P.; SOUZA, J. A.; DANDOLINI, G. A.; IATA, C. M.
Barreiras para a inovação: um estudo preliminar em
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indústrias de Santa Catarina. In: IIV SINGEP Simpósio
Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e
Sustentabilidade, 2015, São Paulo. IIV SINGEP Simpósio
Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e
Sustentabilidade. São Paulo: UNINOVE, 2015.
6. ZIMMER, P.; LUZ FILHO, S. S.; IATA, C. M.; ROMANO, J.
M. Obstáculos para a interação universidade-empresa:
percepção de NITs, grupos de pesquisa e empresa. In:
Colóquio Internacional de Gestão Universitária - CIGU, 2015,
Mar del Plata. XV Colóquio Internacional de Gestão
Universitária - CIGU. Mar del Plata: INPEAU, 2015.
7. HOELTGEBAM, M.; ZIMMER, P.; MACHADO, D. P. N.
Relação Universidade e Sociedade: Cenário e Perspectivas
das Universidades Brasileiras. In: V Colóquio Internacional
sobre Gestión Universitaria en América del Sur, 2005, Mar del
Plata. V Colóquio Internacional sobre Gestión Universitaria en
América del Sur, 2005.
8. ZIMMER, P.; HOELTGEBAUM, M. Estudo das
características comportamentais dos professores gestores de
projetos de extensão. In: III Fórum anual de iniciação científica,
2004, Blumenau. III Fórum anual de iniciação científica, 2004.
9. ZIMMER, P.; HOELTGEBAUM, M. A importância da
pesquisa científica na atual sociedade brasileira. In: II Mostra
de Iniciação Científica e II Jornada de Pós-Graduação, Pesquisa
e Extensão, 2003, Bagé - RS. Anais II Mostra de Iniciação
Científica e II Jornada de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão,
2003.
Organização de eventos que visem à interação entre Universidade e
Empresa
1. ZIMMER, P.; IATA, C. M.; CAMPOS, G. B. O.; PINTO, C. A.
S. 1ª Rodada de Transferência Tecnológica de Santa
Catarina.
2016.https://www.youtube.com/watch?v=5a8hakhwHKs
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2. ZIMMER, P.; IATA, C. M. Roadshow Plataforma iTec Edição Florianópolis. 2015.
3. ZIMMER, P.; WERUTSKY, V.; PELLIZONI, R. C.; CREDDO,
A. F. ; ROMANO, J. M. ; IATA, C. M. ; NEVES, M. . I Fórum
Estadual de Transferência Tecnológica: A Lei do Bem como
Incentivo à Inovação. 2015.
* Evento realizado com apoio do CNPq, MCTI e FAPESC.

Participação como integrante de projetos
1. 2013 – 2016 Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial do CNPq - Nível A
Mobilização Empresarial pela Inovação – MEI
2. 2015 – 2016 Programa de incentivo para a utilização dos
benefícios fiscais da Lei do Bem conciliado com a
transferência tecnológica.
Descrição: A indústria brasileira dispõe de um importante mecanismo
legal de incentivo a realização de projetos inovadores. A Lei do Bem
viabiliza a redução da carga tributária para empresas que investem em
pesquisa, desenvolvimento e inovação. No entanto, poucas empresas
usufruem do benefício. Assim sendo, identificar as razões da não
utilização desse incentivo torna-se relevante. A transferência tecnológica
tem crescido em relevância quando se trabalha a inovação nas indústrias.
O processo de gestão da inovação que tem como resultado uma carteira
de projetos que necessita de especialistas parceiros para o
desenvolvimento de soluções inovadoras. Além disso, empresas do lucro
real têm acesso a Lei do Bem, o que ampliaria a sua capacidade de
investimento em inovação, caracterizando-se como universo importante
para o desenvolvimento da transferência tecnológica. O público-alvo são
empresas do lucro real com instalações em Santa Catarina. A proposta
deste projeto é a efetiva transferência de tecnologia e de conhecimento
técnico ou científico (por exemplo: resultados de pesquisas e
investigações) para a indústria catarinense. O intuito é tornar disponível
para as empresas as habilidades, conhecimentos, tecnologias, métodos de
manufatura, tipos de manufatura e outras inovações que são ou possam
ser desenvolvidas pelas ICTs.
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Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Integrantes: Paloma Zimmer - Coordenador / Cristiane Mitsuê Iata
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - Auxílio financeiro
3. 2003 – 2004 A relação universidade-sociedade na
Universidade Regional de Blumenau.
Descrição: Desde que, no século XII, surgiram as primeiras
Universidades, atualmente, muito se discute acerca da 'missão' da
Universidade e sua relação com a constituição de uma sociedade mais
justa. É fato que, nos últimos anos, tais instituições têm buscado
intensamente maior vinculação com o Setor Produtivo; mas também é
evidente que, cada vez mais, elas vêm se comprometendo com demandas
e interesses sociais. Esta busca constante de parcerias - com empresas do
Setor Público e Privado, com o Estado, com o Entorno Social - tem gerado
tensões que promovem um espaço rico para reflexão sobre como o
incremento destas relações vem atingindo o cotidiano das atividades
acadêmicas (ensino, pesquisa e extensão, além do planejamento e gestão
acadêmica) e gerado impacto sobre o entorno social. Considerando, de
um lado, as diversas demandas apresentadas às IES e, de outro, a
complexidade desta situação, este projeto visa compreender como a
Universidade Regional de Blumenau/FURB vem reagindo ao contexto
descrito acima. Pretende mapear e caracterizar, através de projetos de
extensão desenvolvidos na instituição, as principais ações/respostas às
demandas que lhe são apresentadas, considerando parcerias com a
Comunidade e o Setor Produtivo, e o individuo como ponte para o sucesso
dessas parcerias. Para tanto, a coleta e análise de dados combinará
metodologias quantitativas e qualitativas (para obter uma visão em
profundidade sobre a dinâmica das interações). Como resultado, pretende
obter elementos para caracterizar a inserção da FURB no âmbito do
desenvolvimento regional e, também, subsídios para definir indicadores
de impacto da Universidade neste contexto.
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – Bolsa
Número de produções C, T & A: 4

