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RESUMO 

 

A Instituição de Ensino Superior, como uma organização que produz conhecimento, tem o 

desafio da administração e manutenção da produção da pesquisa tecnológica científica. Com o 

crescimento econômico, as mudanças sociais e culturais, a ciência tornou-se fundamental para 

o desenvolvimento do país. E os altos custos para manutenção da pesquisa e a concorrência 

por recursos públicos abrem espaço para uma vertente de atuação que consiste na interação 

entre a universidade e a iniciativa privada por meio da captação de recursos, questão tratada 

no presente estudo. As empresas, por sua vez, são motivadas pela magnitude e inovação que a 

pesquisa acadêmica conduz. Com esse cenário, a aproximação da iniciativa privada com a IES 

ganha espaço para parcerias. Parcerias estas nas quais o setor privado financia a produção de 

pesquisa dentro das IES e tem direito de se beneficiar com os resultados, por meio da pesquisa 

colaborativa. Outra questão abordada nesse estudo é a força da marca como vetor para a 

captação de recursos. As partes envolvidas desfrutam de benefícios diretos e indiretos, como 

valorização, fortalecimento e reconhecimento da marca – tanto do patrocinador como do 

patrocinado –, e, principalmente, inovação em produtos e serviços. Aliás, a hipótese central de 

nossa investigação é justamente que a força da marca favorece a interação entre universidade 

e empresa, trazendo como resultado a inovação. A pesquisa, do tipo exploratória, assumiu 

uma abordagem qualitativa e investigou a empresa Microsoft e a Universidade Caltech para 

compor o estudo de caso. Como resultados e contribuições ao campo, nota-se um caminhar 

natural da empresa em direção à universidade em busca da pesquisa colaborativa. É 

importante ressaltar que os desafios impostos na iteração entre universidade e empresa 

englobam culturas e sistemas burocráticos das partes envolvidas, porém, esses eixos podem 

ser discutidos, conduzindo a um relacionamento desburocratizado e flexível. 

 

 

 

Palavras-chave: Patrocínio; estratégia de marketing; marca; inovação.  

 



     
 

ABSTRACT 

 

As an organization that produces knowledge, the Higher Education Institution has the 

challenge of managing and maintaining the production of technological and scientific 

research. With social and cultural change and the economic growth, science has become 

critical to the country's development. But high maintenance costs for research and 

competition for public resources give rise to the interaction between universities and the 

private sector through fundraising. The companies in turn are motivated by the magnitude and 

innovation generated by academic research. With this scenario, the approach of the private 

sector and the HEI open space for partnerships. In this kind of partnership, the private sector 

finances the production of research within HEIs, benefiting from the outcomes through 

collaborative research. Another issue addressed in this research is the strength of the brand as 

a vector for fundraising. The stakeholders enjoy direct and indirect benefits such as 

recovering and strengthening the brand recognition of both the sponsor as of the sponsored, 

and most importantly, making way for innovation in products and services. The central 

hypothesis of the present research is whether the brand strength favors the interaction between 

university and the company, generating innovation as a result. The exploratory research has a 

qualitative approach, investigating Microsoft and the Caltech University as the case study. As 

results and contribution to this sector, there is a natural interaction between the company and 

the university in pursuit of collaborative research. It is worth mentioning that the challenges in 

the iteration of the university and the company encompasses the cultures and bureaucratic 

systems of the stakeholders, even though they may be discussed, leading to a non-bureaucratic 

and flexible relationship. 

 

 

 

Keywords: Marketing strategy, brand, innovation. 
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INTRODUÇÃO  

 

A presente pesquisa tem intuito de contribuir com as pesquisas sobre a interação 

horizontal entre a universidade e o setor privado. 

A pesquisa sobre interação entre a universidade e empresa é incipiente no Brasil, e 

mensurar os resultados do relacionamento da empresa com a universidade por meio do aporte 

financeiro é uma questão que pesquisadores como Cornwell e Maignan (1998) criticam, pois 

existe uma relutância das empresas para medir os efeitos de investimentos como 

patrocinadores. Apesar da importância, pesquisas de avaliação da propensão em investir em 

patrocínio ainda estão no estágio inicial de desenvolvimento. 

A globalização tende a promover mudanças relacionadas à inovação e, nesse 

contexto, as marcas são conduzidas como um ponto central na gestão estratégida das 

organizações (LOURO, 2000). Nesse sentido, a interação das marcas de uma empresa e uma 

instituição de ensino pode ser uma ferramenta para o fortalecimento e reputação da marca 

tanto da empresa quanto da instituição. A presente pesquisa aborda justamente a força da 

marca como vetor principal para o relacionamento entre universidade e empresa por meio do 

patrocínio. 

A captação de recursos ou o aporte financeiro para instituições de ensino no Brasil 

também é um tema pouco explorado, porém de muito interesse para as instituições de ensino 

em virtude da necessidade de administração e manutenção da pesquisa e produção científica 

(EDLES, 2006 apud RISCAROLLI; RODRIGUES; ALMEIDA, 2010). Em nossa pesquisa, 

procuramos entender a aplicabilidade de estratégias de captação de recursos em uma 

instituição estrangeira de ensino superior e uma empresa multinacional que tem um histórico 

participativo de aporte financeiro para a área de pesquisa e educação, trazendo como resultado 

dessa interação a inovação. 

Nossa proposta de abordagem está dividida da seguinte maneira: o capítulo 1 

introduz o tema da pesquisa, apresenta o problema, os objetivos e a justificativa, assim como 

a metodologia, subdividida em tipos de pesquisa, definição do estudo de caso e definição do 

universo e da amostra; o capítulo 2 apresenta a revisão da literatura subdividida em sete 

tópicos, sendo eles definição de empresa, universidade e governo, a interação universidade e 

empresa, modelos de interação no Brasil, o ensino no Brasil, desenvolvimento econômico e 

inovação e marca e a força da marca; o capítulo 3 apresenta a análise dos dados e resultados e, 

por fim, o capítulo 4 apresenta a conclusão, limitações e sugestões. 
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A finalização da pesquisa possibilitou o levantamento de dados importantes para 

elaborar estratégias aplicáveis nas instituições de ensino superior no Brasil, bem como dados 

e conceitos fundamentais para o tema. 

Como resultado, espera-se verificar se a força da marca atua como vetor para a 

interação entre empresa e universidade, cujo fruto – a inovação –, contribui com a 

comunidade acadêmica, a empresa, a região em que está instalada e com a sociedade. 
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1 CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

 

1.1 Tema 

O tema central desta pesquisa é o relacionamento entre universidade e empresa, 

em virtude da necessidade de acesso a recursos que são internamente escassos nas partes 

envolvidas. Esse relacionamento torna-se estratégico, uma vez que a universidade não dispõe 

de recurso suficiente para sustentar a pesquisa tecnológica científica que é desenvolvida 

dentro dela, e a empresa não dispõe de um centro especializado para pesquisas, mas tem 

recurso para financiar a pesquisa dentro de uma universidade. Um motivo fundamental para 

essa interação entre universidade e empresa é a teoria da dependência de recursos, que se 

refere à forma como as organizações se relacionam com os atores sociais existentes no 

ambiente em que elas estão inseridas. Esse relacionamento se deve ao fato da administração 

de recursos escassos dentro da organização, uma vez que nenhuma organização é 

autossuficiente (PFEFFER; SALANCIK, 1978, p. 257). 

A universidade, como produtora de conhecimento científico e tecnológico, 

mantém dentro dela constatações, observações, ideias, dados e informações que o país, a 

empresa e a sociedade necessitam para se desenvolverem e, assim, manterem e aumentarem a 

reputação de seus produtos e serviços. Por outro lado, temos a empresa que nem sempre 

dispõe de um centro de pesquisa para aprimorar sua competitividade. Assim, a interação entre 

uma universidade e uma empresa pode beneficiar ambas, pois a empresa pode investir em 

pesquisas desenvolvidas pela universidade que sejam de seu interesse e a universidade se 

beneficia do aporte de recursos investindo mais em suas pesquisas (KUNZ, 2003). 

Na interação universidade e empresa, a força da marca pode contribuir com a 

transferência de prestígio gerando benefícios para ambas as partes envolvidas. Dentre os 

benefícios para a empresa pode-se citar maior competitividade e, para a instituição de ensino 

superior (IES), aprofundamento em suas pesquisas em razão do aporte financeiro. Esse 

relacionamento pode, também, trazer outros benefícios para a empresa em forma de maior (1) 

fidelidade por parte de seus clientes/consumidores, (2) percepção da marca, (3) diferenciação, 

(4) agregação de valor. Afinal, a sociedade está cobrando uma nova postura das empresas que 

precisam responder com uma atuação social que vá além da produção de bens e serviços 

(RISCAROLLI; RODRIGUES; ALMEIDA, 2010).  
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Assim como para a empresa, a instituição de ensino ainda beneficia-se por meio 

de (1) financiamento das pesquisas, (2) sustentabilidade financeira, (3) aumento de estudantes 

e professores reconhecidos em âmbito nacional e internacional por sua pesquisa e produção, 

(4) relacionamento com o mercado e (5) maior geração de valor para seus projetos; 

consolidando e adquirindo um papel mais relevante na execução de seu papel de formar 

educadores (RISCAROLLI; RODRIGUES; ALMEIDA, 2010). 

 
1.2 Problema 

A educação no Brasil é regida pela LDB (Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), uma das principais leis do país na área de educação, que foi estabelecida em 20 de 

dezembro de 1996. Entre suas principais normas, determina o ensino fundamental (nove anos) 

um direito a todo cidadão, incluindo, gradativamente o ensino médio; estabelece e direciona 

funções do corpo docente e gestores; diretrizes curriculares básicas; carga horária mínima; 

funções do governo municipal, estadual e federal na área de educação e determina obrigações 

das instituições de ensino superior.  

Mesmo com a aprovação da Lei nº 9.394, que ampliou a liberdade para oferta da 

educação privada, os recursos públicos são direcionados prioritariamente às escolas públicas: 

 

Art. 77º. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser 
dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que: 
I - comprovem finalidade não lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, 
bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou 
pretexto; 
II - apliquem seus excedentes financeiros em educação; 
III - assegure a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica 
ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades; 
IV - prestem contas ao Poder Público dos recursos recebidos. (LDB, 1996) 

 

Conforme exposto, parte dos recursos públicos pode ser destinada a escolas 

comunitárias. Porém, quando citamos a formação de professores que atuarão no ensino 

fundamental ou educação básica, essa responsabilidade é da instituição de ensino superior 

(segundo art. 62 da LDB) – que não recebe recursos.  

O artigo da LDB supracitado possibilita a instituição de ensino contemplar e 

estabelecer acordos, parcerias, convênios e outras formas de relacionamento e interação com 

o setor privado que resultem em convênios com entidades públicas e privadas que gerem 

recursos para a IES. A gestão de recursos, tanto da instituição pública quanto da privada, se vê 
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diante de sérios desafios que comprometem seu desempenho, sua qualidade de serviços e sua 

sustentabilidade (SACHS, 2000). Segundo Buarque, a gestão da universidade também é um 

desafio: “é comum escutar-se que a solução para uma universidade é uma boa gerência. Isso 

até pode ser verdade num momento em que a universidade está consolidada, em uma 

sociedade com suas estruturas, seus princípios e seus objetivos também consolidados” (1994, 

p. 161). Nesse caso, a administração da universidade pode comprometer os resultados 

esperados, inclusive sua capacidade de pesquisa, ensino e extensão. 

A interação entre a universidade e a empresa, em países desenvolvidos, possui um 

papel relevante para a sustentabilidade e administração das instituições de ensino, como por 

exemplo nos Estados Unidos, que apesar de todos os estudantes pagarem suas mensalidades 

como em qualquer IES privada, a captação de recursos por meio da interação universidade e 

empresa é a principal fonte da receita das instituições educacionais (EDLES, 2006 apud 

RISCAROLLI; RODRIGUES; ALMEIDA, 2010). No Brasil, apesar de experiências bem 

sucedidas, o relacionamento entre universidade e empresa – interação – permuta e captação de 

recursos ainda são embrionárias. Nas instituições públicas, o governo fazia o papel de 

mantenedor, já nas instituições privadas, os estudantes têm esse papel de pagar pelos serviços 

educacionais, mas após a reforma do Estado (1995), a universidade percebe que não existe 

razão para que o relacionamento entre universidade e empresa, por meio da captação de 

recursos, não exerça um papel mais relevante tanto para as instituições de ensino superior, que 

precisam dos recursos, quanto para as empresas, com benefícios que serão abordados na 

revisão da literatura. 

Assim, conforme já evidenciado, podemos notar o desafio das instituições 

educacionais em gerenciar os recursos para manter o desempenho e a operação. Tanto nas 

instituições públicas quanto nas privadas o recurso apresenta um cenário escasso, levando as 

organizações a buscar financiamento do governo e do setor privado – nosso foco aqui. Porém, 

essa atividade não é tão simples, e o processo de interação universidade e empresa apresenta 

percalços em ambos os lados. Desse modo, o problema da pesquisa se configura exatamente 

como: qual o efeito da força da marca sobre a interação universidade empresa? Isso de 

maneira a contribuir com todo o processo e beneficiando as partes envolvidas. 
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1.3 Objetivo 

O tema deste estudo é o entendimento do relacionamento entre universidade e 

empresa e tem como objetivo geral compreender e superar os desafios da captação de recursos 

no país por meio da interação universidade e empresa, que, de um lado, tem a empresa como 

mantenedora da pesquisa científica e, de outro, a universidade que realiza e produz 

conhecimento tecnológico e científico inovador por meio da pesquisa (MACIEL, 1999). 

Assim, para atender o objetivo, estudamos o problema de pesquisa, que é 

identificar se o fator força da marca é um fator que interfere no processo de interação entre a 

universidade e a empresa por meio da pesquisa acadêmica, possibilitando o patrocínio; 

resultando em inovação, como apresenta o modelo a seguir: 

Figura 1 – Problema de Pesquisa - A força de Marca na interação universidade e empresa 

  
Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

O objetivo geral se concentra em entender a força da marca como vetor para o 

patrocínio, no fenômeno interação universidade e empresa. E para atender o objetivo geral, 

estabelecemos os objetivos específicos: 

a) Contribuir com a sugestão de modelos de interação entre universidade e 

empresa, contribuindo com os estudos afins. 

b) Descrever o ensino no Brasil – que é abordado nesta pesquisa como um 

fator positivo para o desenvolvimento econômico – e a contribuição da 

pesquisa acadêmica para a inovação de produtos e serviços; 
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c) Investigar a força da marca como um fator ativo na interação universidade 

e empresa. 

d) Analisar o referencial teórico sobre a interação universidade e empresa e 

comparar com os dados coletados. 

 

Os objetivos específicos formam o arcabouço teórico. A justificativa do corpus da 

pesquisa é encontrada a seguir, bem como a abordagem metodológica, técnica de coleta e 

análise de dados. 

 

1.4 Justificativa 

Justifica-se esta investigação com o intuito de contribuir com as pesquisas sobre a 

interação horizontal entre a universidade e o setor privado. 

O atual cenário da tecnologia exibe a inovação como um fator fundamental para 

atualizar, superar, substituir e melhorar os produtos e serviços oferecidos. Em qualquer 

atividade, verificamos a necessidade da informação e do conhecimento. Portanto, não 

podemos fracionar a pesquisa da inovação, entendendo que o fator inovação depende de 

pesquisa e de conhecimento para que produtos e serviços possam ser atualizados. 

Um dos motivos que levam a indústria a se relacionar com a universidade é a 

busca por oportunidade tecnológica e sua consequente apropriação dos resultados das 

pesquisas; o que a torna mais competitiva. A procura pela pesquisa está relacionada com a 

pesquisa praticada na universidade e o setor de atuação da empresa (PERKMANN; WALSH, 

2007). Esta necessidade da pesquisa coloca as universidades em outro patamar. Muito além da 

oferta de ensino, ela torna-se fundamental para o processo de inovação, uma vez que a 

pesquisa envolve professores e estudantes em grupos e centros de pesquisas contribuindo para 

a pesquisa colaborativa voltada para a produção do conhecimento envolvendo o setor 

produtivo.  

O setor industrial possui diferentes canais de apropriação intelectual, entre eles 

patentes, publicações, relatórios, conferências públicas, licenças, pesquisas colaborativas entre 

empresas e consultorias (COHEN et al., 2002). Encontramos dezesseis tipos de interação do 

setor produtivo com a universidade, agrupados em quatro categorias (SCHARTINGER et al., 

2002), quais sejam: pesquisa colaborativa, contratos de investigação, mobilidade de pessoal 
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capacitado entre empresa e universidade e a capacitação de pessoal por meio de palestras nas 

empresas e ensino dentro da universidade. 

Lembrando que o setor industrial, indenpendentemente de financiar, tem acesso à 

pesquisa realizada dentro da universidade. Ou seja, mesmo sem a interação por meio do 

financiamento à pesquisa, beneficia-se da pesquisa publicada pela universidade, que muitas 

vezes tem o financiamento público. Dessa forma, percebemos a viabilidade da interação 

universidade e empresa e seus benefícios para as partes envolvidas e para a sociedade. 

Contudo, justifica-se esta pesquisa sobre a interação entre universidade e empresa com o 

intuito de estudar a força da marca como um fator facilitador no processo de interação. 

Portanto, a pesquisa contará com uma metodologia investigativa por meio do 

estudo de caso da interação entre Universidade Caltech (EUA) e Microsoft (USA). O critério 

de escolha da universidade foi a colocação no ranking mundial das melhores universidades do 

mundo, que levou a Caltech ao primeiro lugar em 2013, e um dos pontos relevantes foi o 

investimento em pesquisa que tem forte atuação do setor produtivo. Já o critério para escolha 

da empresa selecionada foi a posição no ranking da Interbrand, que tem a força da marca 

como um dos fatores de avaliação das empresas globais que fazem parte do ranking. 

 

1.5 Metodologia 

Em consonância com o problema da pesquisa, cabe acrescentar que a investigação 

tem um interesse em interpretar o fenômeno da interação entre universidade e empresa com o 

comportamento da atuação do fator força da marca nesse processo. Assim, nossa perspectiva e 

nossa visão de mundo conduzem o estudo para entender e analisar o fenômeno, atingindo o 

objetivo geral e os específicos. 

Para dar consistência à pesquisa, foi implementado um percurso metodológico 

para seu delineamento. Com o intuito de conduzir a uma pesquisa aprofundada para responder 

as questões levantadas por esse estudo, delimitando o campo da investigação, Soares, Cosenza 

e Gomes (2001) indicam o caminho e fases da investigação, e a técnica como ferramenta que 

será utilizada para cada passo. O caminho percorrido para os resultados da pesquisa seguem 

um rigor metodológico com transparência, mas consideramos a subjetividade na interpretação 

da atividade investigada sem comprometer o cerne da pesquisa (DENZIN; LINCOLN, 2006).  

Esta sessão apresenta (3.1) abordagem metodológica, (3.2) técnica de coleta de 

dados, (3.3) técnica para análise dos dados e (3.4) definição do universo e da amostra. 
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Tendo em vista o objetivo desse trabalho, apresenta-se a seguir o procedimento 

metodológico adotado para realização e desenvolvimento da pesquisa. 

 

1.6 Abordagem metodológica 

A primeira seleção no processo do percurso metodológico refere-se ao tipo de 

pesquisa que se pretende realizar. 

Por meio da pesquisa a realidade pode ser investigada e interpretada, contribuindo 

assim com a ciência (DEMO, 1995). Demo (1987, p. 23) afirma que a pesquisa é “a atividade 

científica pela qual descobrimos a realidade”. E, segundo Minayo (2000), a atividade 

científica, por meio da pesquisa, possibilita observar o fenômeno e cruzar as informações 

coletadas da realidade com a teoria. 

A natureza da pesquisa, de acordo com Gil (2008), pode ser divida em três 

grupos: 

a) A pesquisa exploratória permite que o pesquisador tenha uma 

compreensão melhor da situação-problema estudada por meio de 

levantamento bibliográfico, entrevista e averiguação de casos parecidos; 

b) A pesquisa descritiva permite identificar novas descobertas sobre o 

assunto. Ao final, já conhecido, a partir dos resultados levantados, pode-se 

estabelecer relação entre as variáveis envolvidas; 

c) A pesquisa explicativa identifica os fatores que interferem no fenômeno; 

possui riqueza nas informações da realidade por meio de experimentos, 

com resultados de aplicação prática. 

Enquanto as pesquisas descritiva e explicativa necessitam de conhecimento sobre 

o tema pesquisado, na pesquisa exploratória, o planejamento para a pesquisa conduz ao 

conhecimento profundo e novas descobertas sobre o tema. McDaniel e Gates (2003) 

apresentam a necessidade de especificar no projeto de pesquisa o tipo de estudo que se 

pretende realizar. Estudos descritivos permitem “descrever características ou funções do 

mercado” enquanto os estudos causais “(...) examinam se uma variável gera ou determina o 

valor de outra” (MCDANIEL E GATES, 2003, p. 33). 

Nosso problema investigado – qual o efeito da força da marca sobre a interação 

universidade empresa – não tem a intensão de quantificar, e sim compreender o fenômeno, 



    10 
 
buscar o entendimento do relacionamento entre universidade e empresa e tem como objetivo 

geral compreender e superar os desafios da captação de recursos no país por meio da interação 

universidade e empresa; nesse caso, a natureza da pesquisa é exploratória, pois conduz para o 

aprofundamento e novos conhecimentos do tema (SELLTIZ et al., 1976).  

A questão levantada nesse trabalho nos conduz a uma abordagem qualitativa. Na 

pesquisa qualitativa, o fenômeno é imaterial e torna a investigação um processo de descoberta 

e inferência para o observador. Nessa abordagem, a conclusão considera a visão particular de 

cada pessoa, para interpretação dos valores, crenças, opiniões, processos e figuras que são 

condicionadas pelo contexto da realidade social em que acontece o fenômeno. O pesquisador 

irá levantar informações do fenômeno no contexto em que ele ocorre (GODOY, 1995), 

situando o pesquisador no tempo da realidade social para observar e coletar informações para 

então, interpretar e compreender as representações e significados (DENZIN; LINCOLN, 

2006). 

Na pesquisa qualitativa, o pesquisador possui um tema geral a ser pesquisado que 

vai se delineando durante a pesquisa (GODOY; MATTOS, 2006 p. 353). “A pesquisa 

qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma compreensão detalhada dos 

significados e características situacionais apresentados pelos entrevistados [...]” 

(RICHARDSON et al., 1999, p. 90). 

A abordagem qualitativa, que permite um resultado rico em detalhes, já foi vista 

como duvidosa por pesquisadores; porém esse conceito vem mudando e nos últimos dez anos 

tem ganhado espaço e respeito no campo acadêmico (RICHARDSON et al., 1999). 

Considerando que o pesquisador é o instrumento principal da coleta de dados e 

interpretação das informações, a investigação não pode dissociar as considerações do 

fenômeno pesquisado das considerações do pesquisador (GERGEN; GERGEN, 2006). Para 

os pesquisadores Lakatos e Marconi (1995), uma investigação pode ser dedutiva ou indutiva, 

o que diferencia são as características da informação. Enquanto o método indutivo utiliza o 

argumento para concluir, na dedução, a observação é utilizada para a conclusão. 

O procedimento técnico utilizado será o estudo de caso, complementando a 

pesquisa exploratória sobre o tema pesquisado. Dessa forma, para ajudar e contribuir com a 

compreensão, esse estudo irá detalhar o fenômeno interação universidade e empresa por meio 

da pesquisa exploratória. E nessa pesquisa, pretendemos responder “como” e “porque” a 

variável marca interfere na interação universidade e empresa, e não quantificar. Portanto, a 
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necessidade de responder a pergunta relacionada ao tema faz da pesquisa acadêmica um 

importante processo para produzir conhecimento. Na pesquisa social, o método de pesquisa 

estudo de caso envolve o planejamento, coleta e análise dos dados, possibilitando um estudo 

profundo de um caso específico, que direciona ao conhecimento ou descoberta da atividade 

dentro do fenômeno (YIN, 2005). Yin (2005) subdivide o estudo de caso em dois tipos: o 

primeiro é o estudo de caso único, que apresenta as informações coletadas no formato de um 

livro por meio de uma narrativa simples, e o segundo é o estudo de caso múltiplo, que 

apresenta a narrativa do estudo em várias seções com análise e resultado de casos cruzados. 

Neste último método, o resultado é considerado mais corpóreo e atualizado, além de atender 

quatro condições básicas definidas por Merrian (1988) (apud ANDRÉ, 2005): a 

particularidade, porque estuda um fenômeno específico; a descrição minuciosa das 

informações coletadas; a heurística que considera o entendimento do pesquisador sobre o 

tema estudado; e a indução. 

Mais frequentemente empregado em pesquisas de negócios, o estudo de caso 

coleta informações, analisa, interpreta e conclui a investigação de um indivíduo, um grupo, 

um evento, um processo, uma instituição ou um fenômeno dentro de um período de tempo 

(CRESWELL, 1994, p. 12). O caso é investigado no local em que o fenômeno acontece e na 

pesquisa de campo o pesquisador faz o levantamento das informações para o fenômeno a 

partir do horizonte dos participantes (GALL; BORG; GALL, 1996, p. 549). Segundo Gall, 

Borg e Gall (1996), a análise pode ter dimensão interpretativa, estrutural ou reflexiva. Para 

que a interpretação aconteça, Creswell (2007, p. 194) aponta um caminho a ser seguido, que 

corresponde à preparação e à análise dos dados, que “consiste em extrair sentido dos dados de 

texto e imagem”. Para comunicar o resultado da pesquisa, Leedy (1997, p. 158) sugere um 

relatório profundo e rico em forma de narrativa, contendo a concepção do fenômeno pelos 

indivíduos envolvidos na pesquisa. 

Concluindo esse capítulo, reforçamos, portanto, que a pesquisa recebe uma 

abordagem qualitativa, com natureza exploratória e adota o procedimento do estudo de caso. 

Apresentamos a seguir as técnicas de coleta e análise de dados. 

 

1.7 Técnica de coleta de dados 

Conforme já sinalizado, o principal instrumento da pesquisa é o próprio 

pesquisador, mas utilizamos ainda a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e a 
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entrevista semiestruturada. A entrevista, semiestruturada, é aprimorada em função da revisão 

da literatura, de acordo com o decorrer da pesquisa acerca do tema pesquisado e o histórico da 

empresa e universidade selecionada, como acontece nas pesquisas com abordagem qualitativa 

que durante a investigação o tema de interesse vai se definindo (GODOY, 2006). 

As técnicas utilizadas para a coleta de dados são apresentadas a seguir. 

A pesquisa bibliográfica é feita primeiramente para agrupar as informações e 

conhecimento teórico sobre o tema estudado. É o levantamento do referencial teórico 

publicado em artigos, teses, dissertações que contribuem com o tema pesquisado. A pesquisa 

bibliográfica pode consultar publicações e documentos primários (coletados pelo pesquisador 

em campo), secundários (publicações de outros pesquisadores) e terciários (citados por outros 

autores). O referencial utilizado para a leitura deve ser selecionado para que contribua com a 

reflexão e interpretação do problema de pesquisa conforme Cervo, Bervian e Silva (2006). 

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 
analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 
científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 
pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou 
sobre o assunto. Existem porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na 
pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de 
recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 
se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32) 

 

A pesquisa documental permite consultar revistas não acadêmicas, documentos e 

sites de empresas. Esse tipo de pesquisa se difere da pesquisa bibliográfica no sentido de que 

são considerados para sua operacionalização apenas dados primários, ou seja, que não 

receberam nenhum tratamento anterior (GIL, 1999). Na pesquisa qualitativa, a pesquisa 

documental é uma técnica importante que complementa informações, contribuindo com a 

possibilidade de encontrar um aspecto novo sobre o tema da pesquisa. São documentos 

originais do governo, empresas, notas, tabelas, figuras ou revistas que não sofreram análise 

por nenhum autor. Na investigação documental, o pesquisador segue um procedimento para 

analisar e alcançar o objetivo da pesquisa: 

 

Para pesquisar precisamos de métodos e técnicas que nos levem criteriosamente a 
resolver problemas. [...] é pertinente que a pesquisa científica esteja alicerçada pelo 
método, o que significa elucidar a capacidade de observar, selecionar e organizar 
cientificamente os caminhos que devem ser percorridos para que a investigação se 
concretize (GAIO, CARVALHO e SIMÕES, 2008, p. 148). 
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Para verificar a credibilidade dos documentos utilizados para a pesquisa, o 

conteúdo, os autores, a autenticidade, a confiabilidade, a natureza e a lógica do texto devem 

ser criteriosamente analisados para constatar se o conteúdo apresentado contribuirá com o 

objetivo da pesquisa (CELLARD, 2008). 

Já a entrevista permite a coleta de informações de um tema específico e tem o 

objetivo de fornecer informações sobre o objeto da pesquisa científica (MINAYO, 2000). A 

entrevista pode ser realizada pessoalmente ou por telefone – e nesses casos deve ser gravada 

ou anotada para garantir todas as informações disponibilizadas pelo pesquisado –, ou, ainda, 

por e-mail, opção em que o pesquisado deve escrever todas as informações com cautela para 

garantir a precisão do conteúdo, uma vez que as informações podem influenciar pelo contexto 

do fenômeno, representar um indivíduo, grupo ou organização, transportar um conjunto de 

símbolos e obter mensagens com duplo sentido. Por essa razão, há de se ter precisão na 

transcrição e descrição das informações. Na entrevista semiestruturada as perguntas do roteiro 

– instrumento de coleta de dados –, sobre o tema, são equilibradas em fechadas e abertas, 

permitindo ao pesquisado contribuir com informações que inclusive não foram previamente 

contempladas pelo roteiro da entrevista. 

Na pesquisa qualitativa a entrevista é um importante método de coleta de dados, e 

passou a contribuir de forma abrangente nas coletas de dados por volta de 1930 (GODOI; 

MATTOS, 2006). Sua relevância é peculiar, pois permite aprofundar o conhecimento em 

pontos que dificilmente seriam identificados por questionário (ROESCH, 1999; ALVES-

MAZZOTTI; GEWANDSZANAJDER, 1998). 

Para garantir a qualidade do estudo de caso, aferimos atenção cuidadosa em todos 

os importantes passos do processo: (1) o problema estudado, (2) a proposta do estudo, (3) a 

unidade de análise, (4) a lógica que une os dados às proposições e (5) o rigor no procedimento 

da interpretação do fenômeno. A validade e a confiabilidade são destacadas a seguir, e 

asseveram a importância da atenção à qualidade do estudo de caso.  

A confiabilidade é uma preocupação no resultado da pesquisa qualitativa. Para 

que suas conclusões alcancem um nível de confiabilidade consistente, Vieira (2004) descreve 

que a interpretação dos dados deve contar com uma descrição meticulosa dos dados coletados 

de maneira que se aproximem ao máximo da realidade. Para fortalecer e garantir o rigor e 
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confiabilidade dos dados, a utilização várias técnicas pode validar os resultados obtidos com a 

investigação. 

 

[...] a confiabilidade de um Estudo de Caso poderá ser garantida pela utilização de 
várias fontes de evidências, sendo que a significância dos achados terá mais 
qualidade ainda se as técnicas forem distintas. A convergência de resultados 
advindos de fontes distintas oferece um excelente grau de confiabilidade ao estudo, 
muito além de pesquisas orientadas por outras estratégias. O processo de 
triangulação garantirá que descobertas em um Estudo de Caso serão convincentes e 
acuradas, possibilitando um estilo corroborativo de pesquisa. (MARTINS, 2008, p. 
80).  
 

A validade do estudo, para Yin (2010, p. 124), constrói-se a partir do uso de 

variadas fontes de evidências. Já para Denzin e Lincoln (2006), a técnica de triangulação, que 

consiste na utilização de vários métodos, permite diferentes técnicas de coleta de dados, 

enriquecendo a pesquisa com diferentes visões do fenômeno e resultados consistentes, 

assegurando a confiabilidade e um resultado profundo e substancial. Essa pesquisa conta 

ainda com os três princípios defendidos por Yin (2010, p. 152) para a coleta de dados, que são 

exatamente: várias fontes de evidências, registro de um banco de dados e a apresentação de 

uma cadeia de evidências autenticando o estudo de caso desde as questões até as conclusões, 

apresentando um relato claro com evidências suficientes e não enviesadas, ligando pontos 

convergentes. 

A generalização na pesquisa qualitativa é o rigor utilizado na descrição da 

pesquisa, ostentando uma descrição rica e meticulosa dos procedimentos utilizados na 

investigação, possibilitando outros pesquisadores continuarem a pesquisa replicando os 

métodos utilizados (DENZIN; LINCOLN, 2006). 

A pesquisa bibliográfica sobre o tema contou com um referencial teórico 

diversificado com diferentes visões. A pesquisa documental, por sua vez, contou com várias 

fontes que impactam na investigação, identificando informações e contribuindo com o 

objetivo central da pesquisa. Durante a coleta de dados, um banco de dados foi elaborado, 

permitindo o acesso, inspeção e distribuição das informações, que é o segundo princípio 

básico na coleta de dados. E para garantir a legitimidade do estudo de caso, as evidências 

foram alocadas de forma coerente, conectadas em conformidade com o tema estudado. 

No que se trata das entrevistas, para esse estudo de caso foram realizadas com o 

representante global de investimento em pesquisa no Brasil da Microsoft e com o Diretor da 

área de interação universidade e empresa da Universidade Caltech. A escolha desses 
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representantes foi baseada na aderência e convergência dos dados com o objetivo do tema da 

pesquisa. Foram realizadas entrevistas individuais pela autora, e as informações foram 

coletadas por meio de relatos verbais dos gestores das áreas de interação universidade e 

empresa, por meio de entrevista aberta, por telefone, em virtude da impossibilidade de um 

encontro presencial.  As entrevistas foram de caráter semiestruturado e semiaberto, que 

permitem alterações durante o processo da entrevista, mantendo-se o tema investigado, mas 

evitando a perda de informações importantes que aparecem durante a pesquisa (VERGARA 

2012, p. 9 e 11). 

Incluímos no roteiro das entrevistas perguntas explicativas, com fontes de outras 

pesquisas sobre o tema, indicando a razão imediata da pergunta, e categorias relacionadas ao 

objetivo da pesquisa (VERGARA, 2012). Na pesquisa qualitativa, a entrevista permite 

encontrar pontos de vista particulares por meio de depoimentos. Isso com a ajuda do roteiro, 

que é estruturado pelo pesquisador para colher informações, novos conhecimentos e 

significados, conforme defende Kvale (1996), que ainda descreve que o preparo prévio e 

eficiente é necessário, pois existe uma carência de técnica padronizada para entrevistas na 

pesquisa qualitativa. Indo contra essa tendência, o autor (KVALE, 1996) apresenta um 

processo de entrevista com sete passos: (1) a tematização e explicação do conceito da 

pesquisa, (2) a elaboraração de um planejamento da pesquisa, considerando as sete etapas da 

entrevista, (3) a operacionalização da entrevista, pré-elaborada pelo próprio pesquisador, (4) a 

sua transcrição, (5) a análise com base na metodologia, (6) a verificação da validade, 

confiabilidade e generalização e (7) o processo de inferir as conclusões da pesquisa e a 

metodologia utilizada, considerando a ética acadêmica e trazendo um resultado de pesquisa 

fidedigno. 

As entrevistas foram adaptadas para cada gestor que atua na área executiva de 

interação universidade e empresa, de acordo com a amostra. A entrevista como fonte de dados 

e evidências, assim como a fonte documental, possui pontos fortes e fracos (YIN, 2005). Um 

estudo sobre a gestão do conhecimento das empresas no Brasil (ALVARENGA NETO et al., 

2006), ao utilizar várias fontes de evidências, destacou seus pontos fortes e pontos fracos. Da 

mesma forma, em nosso estudo, demonstramos a seguir (Quadro 1) as fontes de evidências e 

os pontos fracos e fortes de cada uma delas, com base em quadro proposto por Yin (2005): 
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Quadro 1 – Fontes de evidência: Pontos fortes e pontos fracos 

Fonte de evidência Pontos Fortes Pontos Fracos 

Documentos • estável – pode ser revisada 

inúmeras vezes; 

• discreta – não foi criada como 

resultado do estudo de caso; 

• exata – contém nomes, 

referências e detalhes exatos de 

um evento; 

• ampla cobertura – longo 

espaço de tempo, muitos 

eventos e muitos ambientes 

distintos. 

• capacidade de recuperação 

pode ser baixa; 

• seletividade tendenciosa, caso 

a coleta não esteja completa; 

• relato de vieses – reflete as 

ideias preconcebidas 

(desconhecidas) do autor; 

• acesso pode ser 

deliberadamente negado. 

Entrevistas • direcionadas – enfocam 

diretamente o tópico do estudo 

de caso; 

• perspectivas – fornecem 

inferências causais percebidas. 

• vieses devido a questões mal 

elaboradas; 

• ocorrem imprecisões devido à 

memória fraca do entrevistado. 

Fonte: Yin, 2005. 

 

Os entrevistados foram contatados e convidados por e-mail, conforme o anexo 1, 

com uma breve explicação da pesquisa e solicitando a colaboração por meio da entrevista. Os 

agendamentos foram realizados diretamente com os entrevistados. As entrevistas foram 

realizadas no período de trinta dias, porém o processo se estendeu por mais sessenta dias. 

Com o representante da Microsoft o primeiro contato foi feito por e-mail apresentando a 

estudante e a pesquisa realizada. Foi empreendida uma entrevista por telefone, com perguntas 

específicas e trechos do referencial teórico. Questões mais focadas objetivando esclarecer e 

criar reflexão sobre o tema do estudo foi enviada por e-mail devido a indisponibilidade do 

entrevistado para uma entrevista presencial. Após o recebimento das respostas da entrevista 

enviada por e-mail, mais uma entrevista foi realizada por telefone com esse mesmo 

entrevistado para validar as informações. Nesse processo, o representante da Microsoft cedeu 

um relatório com resultados de investimento em pesquisa e inovação e um link para acessar 
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resultados de pesquisa com inovação aberta, disponível para acesso público, enriquecendo os 

dados coletados. 

O representante da Universidade Caltech, por sua vez, da mesma maneira, foi 

contatado inicialmente por e-mail com a apresentação da estudante e do tema de pesquisa. E, 

em virtude da localização do entrevistado nos EUA, a nossa localização no Brasil e a 

limitação de tempo das partes envolvidas, toda a coleta de dados foi realizada por e-mail. A 

entrevista foi adaptada com questões fechadas sobre o tema e trechos do referencial teórico, 

contudo, o pesquisado tinha liberdade para discorrer com informações que julgasse 

necessárias para o tema pesquisado. Os dados recebidos foram traduzidos e validados por 

telefone com o entrevistado.  

Nessa fase das entrevistas para a coleta de dados, a impossibilidade de uma 

entrevista presencial nos conduziu ao modelo entrevista mediada. Na modalidade presencial, 

o pesquisador e o pesquisado se encontram face a face e estão sujeitos a influências do 

interlocutor por processos verbais, não verbais e comportamentais, por exemplo, tom de voz e 

reações. A entrevista mediada, que pode acontecer por telefone, e-mail ou Skype, por não ter 

a presença do interlocutor, sofre influências também, mas de um modo diferente da entrevista 

presencial, dado que na entrevista mediada os participantes da entrevista não podem perceber 

comportamento ou gestos que influenciem a entrevista, mas podem ser influenciados pelo 

processo verbal (FRASER; GONDIN, 2004). Ainda no processo da coleta de dados, Mattar 

(1996, p. 70) define a aplicação da entrevista por telefone da seguinte forma: 

 

Entrevista por telefone: as entrevistas por telefone consistem na obtenção dos dados 
da pesquisa através do telefone, ao invés do contato pessoal. De todos os métodos de 
coletar dados, a entrevista por telefone é o método que atualmente predomina nos 
países onde a grande maioria da população possui telefone (nestes países, cerca de 
90% das pesquisas de marketing são realizadas por telefone). 

 

Já na fase de análise de conteúdo das entrevistas, Bardin (2009) entende que deva 

ser compreendida por três etapas: a primeira consiste na pré-analise do material, seguida da 

averiguação dos documentos e então, tratamento, análise e interpretação. 

O objetivo da primeira fase, a pré-análise, é organizar os documentos, as ideias e 

então estruturar. Mas para isso, é necessária uma leitura com qualidade dos documentos, 

selecionar os que representarão o corpus da pesquisa, preparar o material e determinar os 

temas encontrados nesses documentos. Na segunda etapa, que é a exploração do material, o 
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pesquisador define as unidades de registro distribuindo-as por categorias. E, no último e 

terceiro passo, a análise do conteúdo, consiste no tratamento simples quantitativo, 

condensando as informações em uma tabela. 

Para a unidade de registro, a palavra e o tema são mais utilizados, “é a unidade de 

significação a codificar e corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade 

base, visando à categorização e à contagem frequencial” (BARDIN, 2009, p. 98). Nesse tipo 

de unidade, a dimensão e a natureza podem variar, e as entrevistas são analisadas baseadas 

nas palavras e temas previamente selecionados. Já nas unidades de contexto, o tema pode ser 

a frase ou toda a resposta de uma pergunta: “serve de unidade de compreensão para codificar 

a unidade de registro e corresponde ao segmento da mensagem cujas dimensões (superiores às 

da unidade de registro) são ótimas para que se possa compreender a significação exata da 

unidade de registro” (BARDIN, 2009, p. 100-1). 

Na etapa de categorização, é realizado um levantamento dos elementos para 

depois classificá-los. Compreende “uma operação de classificação de elementos constitutivos 

de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 

(analogia), com os critérios previamente definidos” (BARDIN, 2009, p. 111). Para definir as 

unidades de registro, após a exploração do material, o pesquisador precisa especificar a 

presença ou ausência dos elementos e depois calcular a frequência de aparição dos elementos. 

A importância se dará pela quantidade de aparição, quanto maior, mais importante será. Outro 

ponto relevante nesse momento é o verbo e sua semântica. 

Nossas entrevistas seguiram esses procedimentos metodológicos expostos e os 

relatos foram transcritos e analisados com o mesmo rigor mantendo a confiabilidade da 

pesquisa. 

 

1.8 Técnica para análise dos dados 

A técnica de análise dos dados coletados tem a pretensão de compreender as 

informações levantadas para confirmar, responder e ampliar o conhecimento sobre o tema da 

pesquisa. 

A técnica de análise dos dados ajuda a reduzir as incertezas das informações 

levantadas e o processo de interpretação do pesquisador conduz a um texto com significados 

claros que até o momento não tenham sido compreendidos. A técnica foi inicialmente 

utilizada no início do século passado em pesquisa de cunho quantitativo (BARDIN, 2009). A 
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necessidade pela busca de determinada característica levou os pesquisadores que trabalham 

com pesquisas de abordagem qualitativa a utilizarem a técnica de análise de conteúdo para 

tratar as comunicações e mensagens contidas nas informações levantadas. Afinal, o 

fundamental na pesquisa qualitativa é ampliar o entendimento sobre o tema pesquisado. 

A análise de conteúdo, segundo Bardin (2009, p. 37), é: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. 

 

Portanto, para identificar e entender como o fator da marca se comporta no 

fenômeno da interação entre universidade e empresa, utilizamos a técnica de análise de 

conteúdo. Técnica que dialoga com a pesquisa qualitativa, pois, durante o processo de análise, 

categorias emergentes são identificadas nos dados coletados (MCMILLAN; 

SCHUMACHER, 1993, p. 479). Complementando, segundo Wiersma (1995, p. 211-212), 

durante o processo de análise, categorias subjacentes devem ser identificadas pelo 

pesquisador. Depois de empreender a pesquisa bibliográfica, organizar os documentos e 

transcrever as entrevistas, o pesquisador reduz e organiza tudo por meio de códigos ou 

categorias que se repetem. Para tanto, é necessário um processo interpretativo do pesquisador, 

com um sistema de codificação abrangente e criterioso que atenda ao objetivo da pesquisa. O 

processo de análise é repetido várias vezes, alinhando os resultados obtidos até encontrar 

conclusões compactas. 

Finalizando, os resultados da pesquisa podem motivar outros pesquisadores, 

apresentar riqueza e profundidade dos textos, além de informações consistentes e compatíveis 

com outras pesquisas, promovendo assim a validade e confiabilidade do estudo.  

 

1.9 Definição do universo e da amostra  

O universo de uma pesquisa é o total de indivíduos que possuem as mesmas 

características definidas para tal situação. Assim, para este estudo, o universo é definido por 

(a) Instituições de Ensino Superior que recebem aporte de capital de empresas privadas e (b) 

empresas que aportam capital para Instituições de Ensino Superior. 
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Já a amostra de uma pesquisa é uma parte do universo. Ela é selecionada a partir 

do raciocínio do pesquisador para representar o universo pesquisado (SELLTIZ et al., 1976, 

p. 571). A seleção de nossa amostra é de caráter não probabilístico, uma vez que não é 

aleatória, e sim leva em consideração o julgamento do pesquisador de maneira a contribuir 

com a pesquisa. Portanto, vai ao encontro do estudo, mas temos ciência de suas limitações 

(OLIVEIRA, 2001). 

Assim, a amostra se deu por julgamento, ou seja, foi construída a partir de nosso 

julgamento e do acesso aos contatos das empresas (MARSHALL, 1996). Empresas as quais 

foram selecionadas por cumprirem os critérios para participação na amostra, quais sejam: (1) 

empresa global com o fator marca fundamental em sua atuação e com histórico de 

envolvimento com universidade por meio do financiamento à pesquisa; e (2) universidade 

reconhecida mundialmente por sua atuação em pesquisa e com histórico de financiamento 

recebido por empresas para a manutenção da pesquisa. A universidade foi escolhida entre as 

melhores do mundo, classificadas pelo ranking da empresa Times Higher Education. Já a 

empresa selecionada é participante do ranking das melhores marcas globais da Interbrand. 

Tanto o ranking para escolher a universidade quanto o ranking para selecionar a empresa são 

do ano de 2013. O site da Interbrand é consultado para pesquisas acadêmicas da área de 

marketing, e possui relevância no Brasil para temas relacionados a marcas globais (BOLLER; 

CUNHA; REICHELT, 2013), e pesquisas sobre avaliação de marca (MARTINS, et al, 2010). 

Sintetizando, em termos de universidade, compõe a amostra de nossa pesquisa a 

Universidade Caltech, conceituada e identificada como uma das melhores do mundo pelo site 

Times Highers Education, ocupando o primeiro lugar no ranking. Esse ranking é conceituado 

internacionalmente e além da utilização para pesquisas na área de educação (SANTANA, 

2013), como afirma o próprio site, tornou-se conhecido globalmente e é utilizado por 

estudantes da graduação para escolher a universidade a cursar, por professores, pesquisadores 

e gestores de universidades do mundo que necessitam acompanhar e atualizar o desempenho. 
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Quadro 2 – Ranking das melhores universidades do mundo 

 

Fonte: Times Highers Education, 2013. 

 

Para a seleção das dez melhores universidades do mundo, a Times Higher 

Education utiliza como fator o desempenho real de cada instituição. Os treze indicadores de 

desempenho são divididos em cinco áreas específicas: 

• Ensino: o ambiente de aprendizagem (30%) 

• Pesquisa: volume, renda e reputação (30%). 

• Citações: impacto de pesquisa (30%) 

• Receita da indústria: inovação (2,5%) 

• Perspectiva internacional: funcionários, estudantes e pesquisa (7,5%). 

Dando continuidade, conforme já sinalizado, para a seleção da empresa foi 

utilizado o ranking das melhores marcas globais de 2013 da Interbrand. Assim, compõe nossa 

amostra, em termos de empresa, a Microsoft, que está na quinta posição do ranking. Para a 
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seleção das empresas, o ranking considera a marca como variável importante, a qual, segundo 

o site da própria Interbrand, é a garantia para a perpetuação de uma empresa. 
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Tabela 1 – Ranking das melhores marcas globais 

2013 Rank 2012 Rank Brand Brand Name Region/Country Sector Brand Value ($m) Change in Brand Value

1 2 Apple United States Technology 98,316 28%

2 4 Google United States Technology 93,291 34%

3 1 Coca-Cola United States Beverages 79,213 2%

4 3 IBM United States Business Services 78,808 4%

5 5 Microsoft United States Technology 59,546 3%

6 6 GE United States Diversified 46,947 7%

7 7 McDonald's United States Restaurants 41,992 5%

8 9 Samsung South Korea Technology 39,61 20%

9 8 Intel United States Technology 37,257 -5%

10 10 Toyota Japan Automotive 35,346 17%

 

Fonte: Interbrand, 2013. 

 

Para analisar a força da marca (Brand Strength), a Interbrand avalia a força da 

marca comparada à competitividade, fazendo uso de dez fatores; quatro internos e seis 

externos. Os quatro fatores internos são clareza, compromisso, proteção e receptividade. Os 

seis fatores externos são autenticidade, relevância, diferenciação, consistência, presença e 

entendimento. 

A força da marca foi um dos parâmetros que conduziu a nossa pesquisa 

qualitativa, complementando a hipótese da investigação. Dessa forma, a ideia central é a força 

da marca como vetor na interação entre empresa e universidade, como já representado na 

Figura 1 anteriormente. Para tanto, iniciamos o percurso com a revisão de literatura 

pertinente, apresentada na sequência. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

A necessidade do desenvolvimento científico e tecnológico coloca todos os países 

do mundo no caminho da pesquisa. É incontestável que, no cenário econômico mundial, os 

países competem em maior e menor grau, pois as decisões que envolvem a pesquisa científica 

e tecnológica estão conectadas à cultura, à política e à estrutura social de cada país. A 

inovação como estratégia de crescimento e desenvolvimento, enfrenta alguns obstáculos que 

precisam ser conhecidos e administrados. A pesquisa científica para o setor de produção está 

associada à sobrevivência das empresas, mas nem sempre a empresa possui dentro dela uma 

área especializada em pesquisa e desenvolvimento. Nesse cenário, entra a universidade como 

produtora do conhecimento científico e tecnológico, mas que, no entanto, é carente de 

recursos financeiros para manter e impulsionar a produção da pesquisa. Perecebe-se que o 

relacionamento entre universidade e empresa é uma oportunidade para a interação e é 

necessária para a transferência de conhecimento produzido pela universidade, principalmente 

para que resultados de pesquisa efetivamente contribuam com a inovação de novos produtos e 

serviços (ARVANITIS; WOERTER, 2009). 

Para os autores supracitados, a transferência de inovação por meio da interação 

entre universidade e empresa tem algumas categorias principais: transferência por meio do 

relacionamento informal; utilização da infraestrutura para pesquisa; ensino; pesquisa e 

consultoria. Das formas de interação citadas por Arvanitis e Woerter (2009), a interação da 

universidade e empresa voltada para a pesquisa conduz ao financiamento da pesquisa, que 

além da contribuição com a produção de pesquisa científica e tecnológica com resultado em 

inovação, preza pela qualidade e confiabilidadade do estudo. Porém, existe uma proliferação 

de pesquisas com resultados não confiáveis que é resultado da competitividade atual da 

ciência, que acaba por desestimular a replicação e aplicação dos resultdados (THE 

ECONOMIST, 2013), e essa conduta pode não contribuir para a interação universidade e 

empresa ao criar mais barreiras no relacionamento. No entanto, para a produção de pesquisas 

com resultados confiáveis, a empresa pode atuar como fiscalizadora do andamento da 

pesquisa, permitindo uma interação benéfica entre a universidade e a empresa. 

Sob esse prisma, nossa pesquisa aborda o relacionamento entre universidade e 

empresa, e, mais especificamente, a força da marca como vetor para o patrocínio de pesquisa 

científica. Dessa maneira, trabalhamos nesse capítulo sete tópicos, a saber: (1) definição de 

empresa, universidade e governo, (2) a interação universidade e empresa, (3) modelos de 
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interação no Brasil, (4) ensino no Brasil, (5) desenvolvimento e inovação no país, (6) marca e 

(7) força da marca. 

 

2.1 Definição de Empresa, Universidade e Governo 

A presente pesquisa conta com a participação de dois atores principais, a empresa 

e a universidade, de cuja interação resultam parcerias de pesquisa tecnológica e científica com 

benefícios para ambas as partes envolvidas. Participa desse contexto também o governo, que é 

o responsável pela regulamentação do país. Mediante essas colocações, é abordada a seguir a 

definição de cada um. 

Definido por Asquini (1996), a empresa é apresentada com quatro perfis: perfil 

subjetivo, perfil objetivo, perfil funcional e perfil corporativo. O perfil subjetivo idenfifica a 

empresa como “quem exercita profissionalmente atividade econômica organizada com o fim 

da produção e da troca de bens ou serviços” (ASQUINI, 1996, p.?), ou seja, a empresa é o 

empresário, e pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, pois têm direitos e obrigações. O 

perfil objetivo está relacionado aos bens da empresa, ao conjunto de itens necessários para o 

funcionamento, produção e distribuição do produto ou serviço; ou seja, é o patrimônio da 

empresa. Já o perfil funcional, enquadra a empresa como uma atividade que tem o objetivo de 

produção de bens ou serviços; e o perfil corporativo, por sua vez, situa a empresa como a 

reunião de todos os indivíduos que se unem em busca de um objetivo em comum, são eles o 

empresário, os sócios, os funcionários, etc. 
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Figura 2 – Perfis da empresa 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2013. 
 

 

Dando continuidade às definições, trazemos a definição de universidade. O 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) define a instituição de ensino superior com três 

tipos de credenciamento: faculdade, centro universitário e universidade (PORTAL DO MEC, 

2013). Para iniciar sua atividade com direito de atuação acadêmica, toda instituição de ensino 

superior deve ser credenciada como faculdade. O credenciamento como universidade depende 

de credenciamento como faculdade em funcionamento regular e qualidade satisfatória, e é 

caracaterizada pela pluridisciplinaridade e associação das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. A universidade deve produzir pesquisa científica e cultural relevante tanto regional 

quanto nacionalmente, ter no mínimo um terço do corpo docente com titulação de mestrado 

ou doutorado e um terço do corpo docente em regime integral. O centro universitário 

compreende uma ou mais áreas de conhecimento, ou seja, é pluricurricular, e tem autonomia 

para criar, desenvolver e suprimir cursos e programas de educação superior (PORTAL DO 

MEC, 2013). 
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Figura 3 – Tipos de IES 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados do site do MEC (http://portal.mec.gov.br/), 2013. 
 

O terceiro e último termo a ser definido é o governo, que, no uso de suas 

atribuições, como a liderança do Estado, tem o dever de regular e controlar o país. 

Entendemos, assim, que Estado, do latim status, us (HOUAISS, 2013) é definido como “o 

conjunto das instituições (governo, forças armadas, funcionalismo publico)” e tem a função 

de controlar e regular o país (BRESSER PEREIRA, 1995). 

Embora as definições sejam distintas, os três atores – empresa, universidade e 

governo – estão inseridos no cenário econômico do país e a atuação de cada um deles na 

interação reflete e impacta no ambiente externo.  

 

2.2 A interação entre universidade e empresa 

A interação entre universidade e empresa contribui para um relacionamento com 

um sistema mais dinâmico na transferência de resultados inovadores do que uma ação isolada 

da empresa ou uma ação isolada da universidade. O relacionamento entre a universidade e 

empresa permite o acesso a benefícios mútuos; de um lado, a universidade que se beneficia 

com recursos, oportunidades e novas pesquisas; e, de outro lado, a empresa que tem acesso a 

resultados das pesquisas, direitos de propriedade intelectual e incremento na competitividade. 
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O avanço da tecnologia e do aprimoramento dos produtos têm impactado países 

no mundo todo. Com mais intensidade nos países em desenvolvimento (SANTOS, 2013), o 

relacionamento entre a ciência, a tecnologia e a inovação apresenta um comportamento de 

constante mudança, transformando produtos, serviços e interferindo no comportamento 

econômico dos países. Esse cenário faz com que surjam novos questionamentos para o 

indivíduo e consumidor, e faz com que a empresa, o governo e a sociedade pressionem a 

infraestrutura da pesquisa em busca de resultados inovadores. O que favorece a interação 

entre universidade e empresa, uma vez que não apenas os objetivos e interesses em comum 

unem a empresa e a universidade, mas a necessidade de sobrevivência e perpetuação das 

instituições (PLONSKI, 1995). 

O tópico interação entre universidade e empresa, apesar de ser abordado em 

algumas pesquisas como um assunto recente ou incipiente (RISCAROLLI; RODRIGUES; 

ALMEIDA, 2010), teve início nos países de primeiro mundo já na década de 70, com a 

engenharia química. Ainda nesse contexto, Baldwin e Green (1984) fizeram um levantamento 

e identificaram pesquisas sobre o tema em mais de cem publicações. E hoje a interação tem 

despertado cada vez mais o interesse tanto das empresas quanto das universidades. 

Baseado em uma pesquisa no cenário internacional feita por Plonski (1995), 

alguns pontos são motivadores da interação: para a universidade, a captação de recursos para 

financiamento do ensino e da pesquisa; para a empresa, possiveis soluções e inovações para 

seus produtos e serviços, além de acesso a uma mão de obra especializada; e, para o governo, 

a contribuição para o desenvolvimento da região. Nesse mesmo sentido, Kuns (2003) listou os 

interesses de interação da empresa e da universidade. Um pouco mais abrangentes que as 

motivações listadas por Plonski (1995), os interesses têm a inovação como objetivo em 

comum. Enquanto a empresa espreita o desenvolvimento de novas pesquisas, produtos e 

patentes, a parceria permite capacitação e contratação de pessoal, gestão eficiente dos recusos 

deviso ao acesso ao conhecimento produzido na academia e ainda contribui com resultados de 

destaque em virtude da parceria com a universidade. Para a universidade, ampliou o interesse 

da captação, além do financiamento ao ensino e à pesquisa, desenvolvendo novas pesquisas e 

laboratórios, transformando ideias em patentes e negócios. 

Nesse contexto, a universidade torna-se um agente estratégico, pois fomentadora 

da pesquisa-ensino-extensão, ao buscar a captação de recursos para financiamento de ensino e 

pesquisa por meio da interação com o setor privado, contribui para o desenvolvimento 

econômico e social (CASADO; SILUK; ZAMPIERI. 2012). 
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No referenciado acima existe um estímulo a ser explorado na captação de recursos 

por meio da interação, as oportunidades de inovação tanto em pesquisas, quanto para 

produtos, serviços e novos negócios, para ambas as partes envolvidas.  

 

2.2.1. O triângulo de Sábato e Botana 

A interação entre empresa e universidade torna-se uma ação estratégica de 

interesse econômico, envolvendo, agora, o governo como agente que regula e controla o país. 

A necessidade do desenvolvimento regional e nacional por meio da pesquisa científica e 

tecnológica foi abordada por Sábato e Botana, em 1968, no trabalho intitulado Ciência e 

Tecnologia no Desenvolvimento Futuro da América Latina. O trabalho foi apresentado no 

World Order Models Conference e os autores apresentaram uma atuação mais dinâmica da 

pesquisa, que continha quatro considerações específicas: a capacidade de recepcionar 

tecnologia; a condição específica do país para aprimorar o setor produtivo; a necessidade de 

exportação; e a ciência e a tecnologia como propulsores da mudança social. Sob esse prisma, 

Sábato e Botana (1968) defendiam a participação das empresas da região no desenvolvimento 

da pesquisa científica tecnológica e, nesse contexto, argumentavam que três partes eram 

fundamentais, o governo, o setor produtivo e a produção da pesquisa. 
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Figura 4 – Triângulo de Sábato 

 

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora de acordo com a teoria de Sábato (1968), 2013. 
 

O modelo da Figura 4 caracterizava um triângulo em que a base representava o 

governo e os dois vértices iguais representavam o setor produtivo e a universidade; um 

sistema burocrático e estático. Nesse modelo do triângulo de Sábato e Botana (1968) podem 

ocorrer três tipos de relações: a primeira chamada de intrarrelações (entre os componentes de 

cada vértice), a segunda chamada de inter-relações (entre pares de vértices) e a terceira 

chamada de extrarrelações (entre uma sociedade e o exterior). Destacamos as inter-relações, 

que podem acontecer de forma vertical, que é o relacionamento entre a base do triângulo, que 

é o governo, com cada vértice do triângulo – empresa ou universidade –, e a forma horizontal 

que é o relacionamento entre o vértice empresa e o vértice universidade. 

Conhecido como triângulo de Sábato, esse método evoluiu bastante, mas no 

modelo original e simplificado voltado para a América Latina, percebemos que a interação 

horizontal entre universidade e empresa já era fundamental e crítica. Na interação horizontal, 

a eficiência do esforço era intensificada, pois deixava de ser um esforço isolado, porém as 

dificuldades dessa interação tornavam crítico o processo, e é apenas na década de 90 que a 

interação começa a se desenvolver, primeiro na Europa e depois nos EUA (PLONSKI, 1995). 

 

2.2.2. A Hélice Tripla 

Fudamentado na teoria de Sábato e Botana (1968), a interação entre universidade, 

empresa e governo ganha um novo conceito e o modelo passa a se chamar Hélice Tripla 

(ETZKOVITZ; LEYDESDORFF, 1995; 2000). 
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Com a evolução do modelo, a universidade incorpora um papel catalisador na 

economia local e regional, e amplia a atuação do ensino e da pesquisa, conduzindo a produção 

acadêmica para a tranferência da tecnologia (WEBSTER; ETZKOWITZ, 1991). Abordada 

por Sábato e Botana (1968), a contribuição do relacionamento entre universidade, empresa e 

governo para o desenvolvimento econômico volta a ser mencionada por Henry Etzkovitz e 

Loet Leydesdorff (2000), na década de 1990, na criação do modelo Hélice Tripla, numa 

interação mais dinâmica e voltada para a economia do conhecimento. 

Esse novo arquétipo abarca um sistema inovador e sustentável, pois é mais 

abrangente do que o modelo de Sábato e Botana (1968). No modelo da Hélice Tripla, o papel 

de cada integrante torna-se mais dinâmico, e muito além das interações entre a empresa, a 

universidade e o governo, as funções envolvidas nesse processo deixam de ser exclusivas, e 

todos os envolvidos passam a contribuir para que as interações formem uma rede de 

cooperação (STAL; FUJINO, 2005). 

 

Figura 5 – O Modelo Hélice Tripla das relações Universidade-Indústria-Governo 
 

 

 

Fonte: Etzkowitz e Leydesdorff , 2001b, p. 12. 

 

Nesse novo modelo, o relacionamento entre os atores é diferente, o governo 

assume um papel mais importante em que além de regulador, incentiva a inovação. A 

universidade, por sua vez, assume um relacionamento mais intenso com a indústria, que além 

Rede trilateral e organizações híbridas 
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das pesquisas, passa a formar empresas de pesquisa acadêmica (ETZKOWITZ et al., 2001). 

Para Dagnino (2003) esse novo modelo de interações beneficia o conjunto de atores 

envolvidos: governo, empresa, universidade, funcionários e pesquisadores, e 

consequentemente, a sociedade. 

A apresentação do modelo da Hélice Tripla serve de base para a nossa pesquisa, 

no intuito de entender os participantes envolvidos na interação universidade e empresa, que 

tem a presença do governo como regulador de interesse e motivador dos resultados da 

pesquisa; pois, como colocado anteriormente, impacta a sociedade. A seguir, abordamos um 

tópico sobre os modelos de interação no Brasil; e, na sequência, tratamos do nível de ensino 

no país e do desenvolvimento econômico brasileiro, assim como passamos pelas questões da 

inovação, da marca e da força da marca. 

 

2.3 Modelos de interação no Brasil 

A importância da produção da pesquisa científica e tecnológica tem se 

transformado nas últimas décadas, resultando em debates e pesquisas sobre o assunto 

interação universidade e empresa e sobre a contribuição dessa interação para o 

desenvolvimento regional e nacional; tornando-se uma inclinação nos países do mundo todo 

(MARCOVITCH, 1999). O tema vem ganhando espaço, e no Brasil, acredita-se que o 

incentivo para a interação entre universidade – tanto pública quanto privada – e empresa pode 

contribuir com a inovação em vários setores da produção por meio da pesquisa científica e 

tecnológica (BALDINI; BORGONHONI, 2007). 

Enquanto em muitos países a interação entre universidade e empresa se tornou 

indispensável por conta da geração de riqueza e desenvolvimento regional e nacional, no 

Brasil foi a necessidade de competir com a demanda global que levou as empresas do país a 

firmarem parcerias com universidades no intuito de unir esforços para gerar conhecimento, 

atualização e inovação, apontam Souza e Nascimento Júnior (2003). 

Na história da interação entre universidade e empresa, no século XVII a pesquisa 

era realizada sem a participação da universidade, que se dedicava exclusivamente ao ensino 

(MAIA, 2005, p. 90). É no século XIX que a universidade admite como importante a 

indissociação da produção da pesquisa científica e tecnológica do ensino, correspondendo à 

Primeira Revolução Acadêmica, que aconteceu primeiramente em Berlim. Hoje, considerada 

a Segunda Reforma Acadêmica, é a entrada nesse cenário da extensão, que passa a compor o 
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chamado tripé da univerdidade, o ensino, a pesquisa e a extensão; intensificando a interação 

da universidade com o setor produtivo (BRISOLLA, 1992). 

Durante a segunda guerra mundial, a Europa e os EUA investem na pesquisa de 

armamentos, mas depois intensificam o investimento em áreas de interesse para o 

desenvolvimento do país. Na Alemanha, no ano de 1900, a produção e transferência do 

conhecimento, que resulta da pesquisa científica e tecnológica, se torna uma atividade 

importante; esse modelo passa a ser copiado pelos EUA adaptando-se as necessidades do país, 

em universidades como Princeton, Michigan, Harvard e Stanford (MAIA, 2005). 

No Brasil, a movimentação na formação de alianças entre universidade e empresa 

é recente, e se deu devido à necessidade de acompanhar o mercado global, como relatado 

acima. A pesquisa era produzida sem a participação da universidade na década de 1945, 

porém, em 1950, a necessidade de desenvolvimento do país e das empresas brasileiras é 

contemplada pela pesquisa científica e tecnológica. Entra nesse cenário o governo para apoiar 

o relacionamento entre universidade e empresa por meio do financiamento na capacitação de 

capital humano de qualidade para desenvolver e produzir a pesquisa. São criados, então, 

órgãos responsáveis vinculados ao governo federal, o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), ressalta Maia (2005). No entanto, é na década de 1975 que o setor 

produtivo percebe a magnitude da pesquisa acadêmica e, ao mesmo tempo, o governo diminui 

o investimento no ramo. Desse modo, os laços entre universidade e setor produtivo são 

fortalecidos (BRISOLLA, 1992). Contudo, a falta de clareza e percepção da inovação por 

meio da pesquisa acadêmica revela ainda desafios na interação entre universidade e empresa. 

Como citado anteriormente, para tornar o desafio mais rarefeito, é preciso 

evidenciar os benefícios dessa interação: 

 

A cooperação entre academia e setor empresarial pode representar fonte 
complementar de recursos para a pesquisa, novos temas a serem pesquisados e a 
formação de pesquisadores gerentes com habilidades para negociação de contratos e 
projetos com o setor gerencial (MORAIS, 1999 apud VASCONCELOS; 
FERREIRA, 2000, p. 172). 

 

Se de um lado a universidade tem benefícios com financiamento da pesquisa, do 

outro, a empresa se beneficia com a transferência dos resultados da pesquisa (RAPPEL, 

1999). Beneficia-se, também, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) que, para atingir 
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seus objetivos, contribuir com o desenvolvimento econômico do país e com a interação entre 

universidade e empresa, desenvolve incentivos como a Capes, CNPq, Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL), Agência Nacional do Petróleo (ANP), Financiadora de Estudos e 

Projetos/Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FINEP/FNDCT), 

entre outras.  

Nesse contexto de interação entre universidade e empresa, alguns modelos são 

destaque no país, como as incubadoras de empresas que são auxílios na geração e 

desenvolvimento de micros e pequenas empresas; os convênios entre universidade e empresa 

com interesse em comum; e as redes em ciência e tecnologia, que permitem a participação de 

empresas com interesse em comum na resolução de problemas e inovação em produtos e 

serviços, tornando a produção e a captação de recursos nos órgãos públicos e privados mais 

eficaz (LONGO; OLIVEIRA, 2000). 

Na universidade, a captação de recursos não tem recebido a devida atenção para 

formação de uma base de dados (PEREIRA, 2001); problema que vem sendo atribuído a 

alguns fatores, como à falta de cultura doadora, ao despreparo dentro das universidades para 

aplicar as estratégias de captação e à falta de incentivos fiscais que pudessem estimular o 

aporte (RISCAROLLI; RODRIGUES; ALMEIDA, 2010). 

No entanto, estudos sobre a eficácia da interação entre universidade e empresa 

têm rendido conclusões inconsistentes. Parte da razão deve-se à fraqueza da metodologia 

como um tamanho reduzido da amostra ou falta de controle das variáveis externas. A falta de 

entendimento da eficácia da interação entre universidade e empresa por meio do patrocínio 

deve-se também ao resultado histórico do desenvolvimento dessa interação. A iniciativa de 

algumas empresas em se envolver com a universidade foi frequentemente motivada por 

interesse genuíno das companhias em liderar certo tipo de atividade ou causa. 

Consequentemente, gestores e pesquisadores acadêmicos têm sido relutantes para considerar a 

interação entre universidade e empresa como uma prática estratégica legítima cujo resultado 

deveria ser avaliado sistematicamente. 

No Brasil, no contexto da interação universidade e empresa para a captação de 

recursos por parte da universidade e consequente aporte financeiro por parte do setor 

produtivo, a dificuldade para se ter uma visão estratégica pode ser significativa, pois, para 

Prahalad e Hamel (2005), essa visão ajuda a IES a desenvolver a capacidade de prever 

oportunidades em seu ambiente que possam favorecer a captação para seus projetos. Dessa 

forma, é importante a instituição construir estratégias padrões que incluem especialmente o 



    35 
 
desenvolvimento das relações institucionais com seus potenciais doadores (KOTLER; FOX, 

1995). 

O aporte financeiro para as instituições de ensino superior pode originar-se de 

fontes nacionais ou internacionais, privadas ou governamentais (LANDIM, 1999 apud 

HOFFMAN, SILVA, DELLAGNELO, 2009). Segundo Hoffman, Silva e Dellagnelo (2009), 

a relação entre as fontes financiadoras e as instituições mudaram. As empresas dispostas a 

aportar dinheiro para as instituições estão em busca de resultados maiores mediante contratos 

aprovados após o conhecimento das propostas, que contêm a análise das exigências, a 

avaliação dos projetos e o acompanhamento dos resultados. 

O objetivo do aporte financeiro de uma empresa pode surgir de diversos fatores: o 

advento de novos grupos de interesse, mudança no meio ambiente, inovação, associação de 

marca, entre outros. No entanto, Gameiro, Menezes e Carvalho (2003 apud HOFFMAN, 

SILVA, DELLAGNELO, 2009) afirmam que mudanças internas e externas fazem surgir 

novos padrões de consumo e produção que, por sua vez, transformam o objetivo da 

organização. 

No Brasil, a Constituição brasileira confere ao Estado a responsabilidade sobre a 

manutenção, a sustentação e a evolução do ensino no país (BRASIL, 1988). Porém, segundo 

Botelho (2001, p. 12 apud HOFFMAN, SILVA, DELLAGNELO, 2009), o poder público não 

é mais visto como o principal responsável pelo aporte financeiro, ampliando espaço para o 

aporte privado. 

As formas de captar ou aportar recursos compreendem estratégias ou ações de 

captação que incluem o desenvolvimento das relações institucionais com seus potenciais 

doadores (KOTLER; FOX, 1995). No processo para formulação e realização de estratégias de 

captação, os especialistas citam cinco passos: (1) determinação das necessidades 

institucionais; (2) determinação das metas de captação; (3) organização da informação sobre 

os doadores; (4) implementação da captação e (5) avaliação do programa de captação 

(RISCAROLLI; RODRIGUES; ALMEIDA, 2010). Porém, para Edles (2006) e Worth (1993 

apud RISCAROLLI; RODRIGUES; ALMEIDA, 2010), Seltzer (2001 apud RISCAROLLI; 

RODRIGUES; ALMEIDA, 2010) e outros autores, as estratégias de captação não estão 

limitadas a regiões geográficas, natureza ou tamanho das instituições; e a razão é que a 

doação é uma decisão direta da natureza humana, podendo a estratégia de captação ser 

utilizada para qualquer região do país, pois o ato de aportar recurso financeiro para uma 

instituição é pessoal e não institucionalizado. 
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Diante dessa circunstancia, as IES brasileiras começam a desenvolver algumas 

formas de relacionamento com a iniciativa privada, visando o aporte financeiro para o 

financiamento da pesquisa acadêmica. 

 

Figura 6 – Sobrevivência institucional através da troca 

Recursos Necessários 

 

 

Satisfações de Necessidades 

Fonte: Kotler e Fox, 1994. 

 

Envolvida em um grande desafio de atrair e manter seu funcionamento, a IES faz 

parte do ciclo chamado troca, em que, como instituição, satisfaz a necessidade dos mercados, 

e este, por sua vez, retribui com recursos necessários para a sobrevivência da IES. Esse ciclo 

da troca envolve estudantes, professores, pesquisadores e empresas. 

Percebemos que existe um elo entre a necessidade de sobrevivência por meio da 

troca. E a busca pelo patrocínio ou aporte financeiro tem incitado pesquisadores a investigar 

sobre o tema e sua atuação com o marketing, bem como a visão do patrocínio para as partes 

envolvidas, gestão, modalidades, comunicação, estratégia, ações, oportunidades, sinergia e 

associações. Esta última traz benefícios significativos para as partes envolvidas, pois a marca 

faz do patrocínio um diferencial para parcerias de sucesso (MELO NETO, 2000). 

Assim, a universidade busca interações que possam contribuir com sua 

continuidade por meio do patrocínio, além de outras formas de participação, como a 

filantropia e o mecenato. Distinguimos cada um desses termos na sequência. 

 

2.3.1. O patrocínio e suas definições 

2.3.1.1. Patrocínio 

O patrocínio, como ferramenta de marketing, pode ser considerado uma atividade 

recente que está em constante mudança. Muitos autores buscam uma definição, que propõe 

um significado comum, que é a transferência de produtos ou serviços de determinado valor 

INSTITUIÇÃO MERCADOS 
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com o objetivo de apoiar, defender ou custear determinado projeto ou atividade. Apesar de 

algumas definições aproximadas, o patrocínio ou aporte financeiro tem suas ramificações e, 

nesse raciocínio, encontramos também a definição de Royal Philarmonic Orchestra, abordada 

por Meenaghan (1983, p. ?), em que patrocínio é “a doação ou empréstimo de recursos 

(pessoas, dinheiro, materiais, etc.) por pessoas físicas ou empresas para outros indivíduos ou 

empresas engajados na provisão de bens e serviços desenhados para melhorar a qualidade de 

vida”. Porém, podemos notar que essa definição não aborda os objetivos de nenhuma das 

partes. Meenaghan contribui com sua própria definição, contudo, um tanto ampla em seu 

significado, que diz ser o patrocínio “provisão de assistência, financeira ou material para 

alguma atividade, por uma organização comercial, com o objetivo de alcançar objetivos 

comerciais” (1983). 

A atividade passou por uma evolução e, ao contrário de Meenaghan (1983), que 

limita a atuação do patrocínio para organizações comerciais, Zentes e Deimel (1991) 

direcionam a atividade do patrocínio com objetivos que favorecem o marketing do 

patrocinador em troca de recursos para o patrocinado. 

Num sentido um pouco mais amplo, Gardner e Shuman (1988) definem a 

utilização do patrocínio um pouco além dos objetivos do marketing e incluem causas, eventos 

e objetivos corporativos. No entanto, Pope (1998) nos traz uma definição mais clara e 

completa do patrocínio: 

 

Patrocínio é a atividade de provisão de recursos (dinheiro, pessoas, equipamentos) 
por uma organização (patrocinador) diretamente para um indivíduo, autoridade ou 
corporação (patrocinado), permitindo ao patrocinado realizar determinada atividade 
em retorno aos benefícios contemplados em termos das estratégias promocionais do 
patrocinador, que podem ser expressos em termos de objetivos corporativos, de 
marketing, e de mídia.  

 

2.3.1.2. Filantropia 

A filantropia, diferente do patrocínio, consiste na doação de bens particulares do 

dono da empresa para determinada instituição ou organização, e não dos bens da empresa. 

Conforme abordado por Bowen (1953), essa ação está relacionada com a interação da 

empresa com a sociedade, podendo ser considerada responsabilidade social corporativa. 

Complementando, Costa (2004) define doação como uma ação que não visa o lucro ou não 

tem expectativa de retorno. 
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2.3.1.3. Mecenato 

O mecenato é uma prática, de caráter nobre, que visa o incentivo e apoio a alguma 

atividade (PIQUET, 1991 apud SILVA, 2001). A lei Nº 26/2004 (ESTATUTO DO 

MECENATO CIENTÍFICO), de 8 de julho, aprovou e regulou os incentivos fiscais e não 

fiscais para pessoas ou instituições que se beneficiam da doação de dinheiro sem contrapartida 

da parte de quem recebe. Segundo essa lei, há cinco modalidades de mecenato: a) o mecenato 

de projeto de investigação; b) o mecenato de equipamento científico; c) o mecenato de 

recursos humanos; d) o mecenato para a divulgação científica; e) o mecenato de inovação ou 

aplicação industrial. Conforme a mesma legislação, são considerados os beneficiários: a) 

fundações, associações e institutos públicos ou privados; b) instituições de ensino superior, 

bibliotecas, mediatecas e centros de documentação; c) laboratórios do Estado, laboratórios 

associados, unidades de investigação e desenvolvimento, centros de transferência e centros 

tecnológicos. E ainda: a) órgãos de comunicação social, quando se trate de mecenato para a 

divulgação científica; b) empresas nas quais se desenvolvam ações de demonstração a que 

refere a alínea. 

As definições expostas diferenciam o mecenato, a filantropia e a doação do 

patrocínio, pois este último, ao utilizar o aporte financeiro a determinado projeto, instituição 

ou organização visa nesse ato algum benefício direto ou indireto e retorno financeiro ou 

comercial. O patrocínio é a prática em foco em nossa pesquisa, que estuda a marca como fator 

de associação entre as partes envolvidas na ação. 

Pesquisadores como Meenaghan (1983), Shimp (2002) e Melo Neto (2003) 

propõem modelos de patrocínio para atividades desportivas. Como se verifica a seguir, nos 

três modelos propostos pelos autores, a marca é um critério marcante durante o processo de 

patrocínio. Meenaghan (1983) apresenta um modelo utilizado na seleção de atividades de 

patrocínio que identifica oito critérios para serem considerados nessa escolha. Seguindo seu 

raciocínio, para que a interação entre as duas partes resultem em patrocínio, a aderência dos 

objetivos, o potencial de associação da imagem, a segmentação compatível, o tipo de 

patrocínio, a exclusividade, a recepção de convidados, os recursos extras e a cobertura de 

mídia devem compreender o relacionamento entre as partes. No mesmo pensamento, o 

modelo de Shimp (2002, p. 486) utilizado para avaliação e seleção de patrocínio, identifica a 

imagem e benefício da marca como critérios importantes dentro do processo. Por sua vez, 

Melo Neto (2003, p. 91-92) apresenta pontos semelhantes em seu modelo para seleção de 
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patrocínio esportivo, entre as quais, os atributos da marca são um dos pontos considerados 

mais importantes. Enfim, os três modelos localizam o critério marca como variável relevante 

para a interação e patrocínio. 

Nos modelos de interação universidade e empresa por meio do patrocínio, 

filantropia ou mecenato, não excluímos a presença do governo, que tem um papel 

fundamental, como abordado na página 27. Dessa maneira, o governo, no poder de suas 

atribuições, determina a política educacional brasileira e regula o ensino no país, inclusive o 

universitário – uma vez que o nível de educação de um país pode interferir no 

desenvolvimento regional e nacional. 

 

2.4 Ensino no Brasil 

Antes de analisar o tema ensino no Brasil e seu envolvimento e atuação na 

sociedade, convém evidenciarmos que entendemos que o ensino e a aprendizagem são um 

momento independente, interno e profundo vivido pelo indivíduo, que produz resultados e 

aprimoramento do ser humano. Podemos dizer que “[...] o ensino e a aprendizagem 

constituem um momento intrinsecamente necessário ao desenvolvimento, na criança, das 

características psíquicas humanas. Está-se falando do ensino que promove a reflexão, a 

análise, a síntese” (PALANGANA, GALUCH e SFORNI, 2002, p. 119). Os resultados desse 

aprendizado podem ser aplicados, pelo indivíduo, em atividades que venham a contribuir com 

todo o país. Destacamos aqui a contribuição do ensino à pesquisa acadêmica, com a formação 

de capital humano especializado.  

Ao olhar essa temática sob o ponto de vista da política educacional brasileira, 

precisamos entender a partir da atuação do Estado, que tem a função de controlar e regular o 

país. No Brasil, no ano de 1995, o Estado foi levado a rever sua forma de intervir na 

sociedade, isso resultou na reforma do Estado, detalhada no Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado (PDRAE) (BRESSER-PEREIRA, 1995), dando início a um novo 

processo de administração pública no Brasil.  

De acordo com o PDRAE (1995), um grande desafio da reforma é formular um 

novo modelo de desenvolvimento que possa trazer para a sociedade a perspectiva de um 

futuro melhor cujo aspecto central é o fortalecimento do Estado, tornando-se assim eficaz na 

ação de regulamentar a economia do mercado. A iniciativa para a reforma do Estado é um 

desafio de superação da crise fiscal que o país enfrenta; crise essa que esteve presente desde a 
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década de 1970, e se tornou evidente nos anos 1980. De acordo com a crise, que pode ser 

definida através do descontrole fiscal do Brasil, que também apresenta uma redução no 

crescimento econômico, aumento do desemprego e elevados índices de inflação. Ficou 

evidente que a causa da desaceleração econômica dos países desenvolvidos era a crise do 

Estado, que não soube processar e administrar as demandas a ele dirigidas (PDRAE, 1995). 

O Estado no exercício de suas funções, e diante da crise que o Brasil enfrenta na 

década de 90, percebe a necessidade de redefinição de seu papel – e a possibilidade de 

aprofundar o relacionamento entre o Estado e a Sociedade. É inadiável então o ajustamento 

fiscal, a reforma econômica orientada para o mercado, a reforma da previdência social, a 

inovação dos instrumentos de política social e a reforma do aparelho do Estado – este último 

com um objetivo mais restrito, que é uma administração pública mais eficiente e voltada para 

a sociedade. E reformar o Estado resultou na transferência para o setor privado de algumas 

atividades que eram controladas pelo Estado (PEREIRA, 1995).  

Para entender o aparelho do Estado, o PDRAE (1995) distingue quatro setores: (1) 

Núcleo Estratégico, setor que define as leis e as políticas públicas e cobra o seu cumprimento; 

(2) Atividades Exclusivas, que correspondem às atividades que só o Estado pode realizar, 

entre as quais podemos citar a cobrança e fiscalização dos impostos, a polícia, a previdência 

social básica, o serviço de desemprego, a fiscalização do cumprimento de normas sanitárias, o 

serviço de trânsito, a compra de serviços de saúde pelo Estado, o controle do meio ambiente, 

o subsídio à educação básica, etc.; (3) Serviços Não Exclusivos, setor em que o Estado atua ao 

mesmo tempo com outras organizações públicas não estatais e privadas, em que encontramos 

serviços como universidades, hospitais, centros de pesquisa e museus; e (4) Produção de Bens 

e Serviços para o Mercado, que são as atividades econômicas que geram lucro e estão sob 

administração do Estado como, por exemplo, o setor de infraestrutura. No núcleo estratégico, 

é fundamental que as decisões atendam ao interesse nacional; já nas atividades exclusivas, nos 

serviços não exclusivos e na produção de bens e serviços, é fundamental atender a todos os 

cidadãos com uma boa qualidade e um custo baixo. Observando os objetivos da reforma do 

Estado para os setores mencionados, destacamos os objetivos para o setor de serviços não 

exclusivos que, através de um programa de “publicização”, transfere para o setor público não 

estatal esses serviços, transformando as atuais fundações públicas em entidades de direito 

privado. E através desse processo surge uma parceria entre Estado e a sociedade (PDRAE, 

1995). 
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Uma vez que o Estado transfere algumas funções, ele passa a exercer o papel de 

regulador das atividades que podem ser controladas pelo mercado – a prestação de serviços 

como saúde, educação, produção científica e tecnológica, produção ao meio ambiente e 

produção cultural. Ou seja, o Estado promove simplesmente a coordenação estratégica desse 

relacionamento entre Estado e sociedade. Mantendo-se no papel de regulador e provedor de 

serviços sociais, como educação e saúde, que são essenciais para o desenvolvimento do país, 

o Estado continua a subsidiá-los, e simultaneamente regulá-los e controlá-los, buscando 

também a participação da sociedade (PDRAE, 1995). 

Não obstante, o Estado permanece com suas atividades exclusivas, em que o 

poder de legislar e tributar são exercidos. 
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Quadro 3 – Setores do Estado, formas de propriedade e de administração 

 

Fonte: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1995. 

 

Os setores apresentados anteriormente e no Quadro 3 possuem aspectos 

individuais e descrevem as formas de administração pública, que são burocráticas e 

gerenciais, e as formas de propriedade, que são estatal, pública não estatal e privada; aplicadas 

de acordo com as necessidades de cada setor. No setor de serviços não exclusivos, que, 

conforme já sinalizamos, inclui universidades, hospitais, centros de pesquisa e museus, 

existem transições da forma de propriedade de estatal para pública não estatal, que são 

resultado de um dos objetivos da reforma: transferir a gestão de serviços e atividades não 

exclusivas do Estado para o setor público não estatal, bem como conquistar a autonomia 

administrativa e financeira através de um programa de “publicização”. Isso deu início a uma 

modificação do panorama da educação no país, particularmente da educação superior 

(BRESSER-PEREIRA; PACHECO, 2005). 

Retomando, nosso estudo tem como tema a interação entre a empresa e a 

universidade, abordando os desafios impostos pela necessidade de captação de recursos das 

universidades. Apesar de produtora de conhecimento, muitas vezes a universidade se vê no 

dilema “para que, para quem e como devemos produzir e difundir conhecimento?”. Ou seja, 

os desafios impostos pela necessidade de captação de recursos na IES se apresentam também, 



    43 
 
de acordo com Buarque, “em muitos casos, na perda da capacidade para definir corretamente 

os problemas aos quais, a formação e as pesquisas devem servir” (BUARQUE, 1994, p. 225). 

Surgem então alguns pontos de saída para estes desafios. Como instituição 

inserida na sociedade, a universidade terá que se aproximar da sociedade para se referenciar, 

terá que mobilizar esforços para captar recursos até que o governo priorize a educação 

superior no país. Será necessária também uma reflexão para fazer interagir seus interesses 

com a sociedade. Enquanto a IES oferece o aparato material e humano para o 

desenvolvimento da ciência e tecnologia, o setor privado oferece a possibilidade do 

financiamento a ela por meio da interação. Nessa inter-relação entre a universidade e empresa, 

temos a iniciativa privada como detentora do recurso e a IES carente de apoio financeiro. E a 

interação entre universidade e empresa trará benefícios não somente para as partes envolvidas, 

mas para o desenvolvimento econômico do país. Ao abordar a temática do crescimento 

econômico a partir da educação e do conhecimento produzido em um país, Solow (1956) 

considera não apenas o capital como determinante, mas aponta o conhecimento como uma 

variável crítica também. Um de seus seguidores, Romer (1994), aponta o conhecimento 

produzido como um fator endógeno, pois contribui para o desenvolvimento econômico do 

país com tecnologia e inovação. 

Observamos, portanto, que o nível de conhecimento do indivíduo pode interferir 

ou contribuir para o desenvolvimento econômico de um país. Essa foi a razão determinante 

para a realização de uma pesquisa bibliográfica no período entre 1995 a 1999 (DIB BARIANI 

et al., 2004). Os autores identificaram que houve um aumento na produção científica desse 

período, contribuindo e acompanhando o desenvolvimento e crescimento da região e do país 

na época. 

Enfim, evidenciamos que o Estado tem grande participação na ampliação do nível 

da educação, no desenvolvimento econômico no país, na formação de professores para a 

transferência do conhecimento e formação de pesquisadores para a produção do conhecimento 

científico e tecnológico. 

 

2.4.1. Nível da educação no Brasil 

Anterior à história da instituição escolar no Brasil, a educação sempre existiu. O 

indivíduo aprendia no dia a dia, quando os mais velhos passavam suas experiências para 

formar cidadãos para viver em comunidade. Dessa maneira, a cultura, costumes e regras eram 
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passadas de geração em geração sem a necessidade e intervenção da instituição de ensino. A 

educação se tornou produto durante a idade média, porém a escola não estava preparada para 

os estudantes. É com o desenvolvimento do capitalismo, no século XVII, e com a Revolução 

Industrial, em 1750, que a instituição escolar surge nos mesmos parâmetros que conhecemos 

hoje. Com o desenvolvimento e fortalecimento do capitalismo, a instituição escolar passa a 

ser aliada da burguesia, mantendo a hegemonia e dominação de determinada classe. É um 

cenário histórico, social, econômico e político que se mantém até os dias de hoje, inserindo 

cada um de nós (COIMBRA, 1989). Mas, infelizmente, o decorrer no século XX a educação 

básica não foi difundida na mesma medida que o país passava por uma transição demográfica 

(BARBOSA FILHO; PESSOA, 2009), e o crescimento no país não foi acompanhado pelo 

mesmo nível de investimento em educação: 

 

Tabela 2 – Gastos Públicos com Educação 

 
Fonte: Maduro, 2007. 

 

O Brasil passou por uma transição demográfica no período de 1930 a 1950 e a 

taxa de natalidade aumentou em virtude das boas condições sanitárias. Assim, de 1949 a 

1970, o país manteve a taxa de 3% de crescimento populacional. Já a Tabela 2 no mostra um 

investimento díspar entre o ensino fundamental, médio e superior. Portanto, com a junção 

desses dados, percebemos que o gasto público em educação não acompanhou o crescimento 

populacional. 

O crescimento populacional levou à abertura de instituições de ensino superior, 

autorizada pelo Governo Federal (1994), que incrementou o número de vagas no ensino 

superior no país, principalmente nas regiões sul e sudeste (BRDE, 2002). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nos dá um panorama do 

nível de educação do país no período de 2000 a 2010, e podemos perceber uma mudança 
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relevante na taxa de analfabetismo. Segundo o IBGE, o número de analfabetos da população 

brasileira teve uma queda, passando de 13,63% em 2000, para 9,6% em 2010 (IBGE, 2012). 

Acompanhando esse cenário da queda da taxa do analfabetismo, em 2010 o Brasil 

apresentava um número de 5,5 milhões de pessoas com ensino superior completo, passando 

para 25,5 milhões em 2012 (IBGE, 2012). 

Mediante os dados apresentados, podemos perceber uma mudança no Brasil em 

sua estrutura social nos últimos anos. Porém, não podemos considerar esse contexto como 

motivador, pois a primeira Constituição Brasileira, promulgada em 1823, determinou a 

instrução primária como obrigatório e, segundo a história educacional, esse quadro tem se 

mostrado bem diferente, pois o país tem sido considerado um dos piores do mundo em 

questão de educação (RAGONESI, 1997 apud DOTA; ALVEZ, 2007). 

A mudança na estrutura social do país, assim como o aumento do número de 

vagas no ensino superior estão mais concentradas em determinadas regiões. Dessa maneira, o 

desenvolvimento econômico em certas localidades do Brasil, em relação às demais, pode ser 

interpretado em razão da concentração de capital humano, de conhecimento, de produtividade 

e de desenvolvimento dessas regiões, atraindo investimento de capital e mobilidade de 

trabalhadores devido à oferta de boas oportunidades. Em um estudo para discussão de paper, 

Davies e Hallet (2002) fizeram um estudo da metodologia de Willianson (1965) para entender 

a disparidade do crescimento regional e nacional, pois o estudioso defende que o crescimento 

poderia caminhar na mesma direção e posição. Essa disparidade regional é intensificada com 

o investimento público que, num primeiro momento, direciona capital para as regiões mais 

desenvolvidas, pois o crescimento dessas regiões, de certa maneira, contribui para o 

crescimento de todo o país; já em uma fase mais avançada, o investimento público é 

direcionado para as regiões mais carentes, na intenção de equiparar a diferença entre regiões. 

Ao abordar o tema educação, estrutura social e desenvolvimento do país, 

entendemos que a produção científica e tecnológica depende de indivíduos capacitados para 

promover pesquisas de qualidade com resultados inovadores que contribuam com a expansão 

nacional. Os autores Sábato e Botana (1968) agruparam os principais pontos para o 

desenvolvimento de uma pesquisa íntegra e sustentável, que contribuiria com o 

desenvolvimento de cada país de acordo com sua necessidade. Uma das necessidades é a 

tecnologia, ponto que até pode ser importado pelo país, porém, a nação que adquire essa 

tecnologia pode torná-la mais eficiente se dispõe de pesquisa científica para aprimorá-la. 

Outro ponto importante é o uso dos recursos necessários para o desenvolvimento do país, 
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entre eles, a mão de obra especializada, os recursos naturais e a economia do país, que 

dependem de pesquisa para tornar eficiente o seu uso. Por fim, atender as necessidades 

cultural, política e social requer pesquisa científica e tecnológica avançada, desse modo, a 

economia se torna uma aliada da industrialização e do desenvolvimento econômico do país. 

Apesar de encontrarmos a instituição escola fortemente posicionada e aliada com 

o Estado, percebemos várias lacunas que podem ser preenchidas com a movimentação e 

investimento da iniciativa privada, em que as duas partes envolvidas são beneficiadas. O elo 

que existe entre a universidade e o setor produtivo tem um alcance além do proposto nesta 

pesquisa, uma vez que a universidade, no exercício das suas funções, atua no nível de 

formação de professores e pesquisadores, permitindo a perpetuação da produção do 

conhecimento que promove o desenvolvimento econômico e a inovação em produtos e 

serviços por meio da pesquisa colaborativa. 

 

2.5 Desenvolvimento econômico e inovação 

Segundo os autores Sábato e Botana (1968), a produção da pesquisa científica e 

tecnológica contribui para o desenvolvimento econômico do país. Assim, o desenvolvimento 

econômico e a distribuição de renda no país estão associados à educação e, segundo Coen e 

Rens (2008), os países com capital humano de nível educacional mais alto, são geralmente os 

mais ricos. Os autores apontam ainda, em uma revisão da literatura sobre o tema, que existe 

uma correlação positiva entre nível de educação de um país e sua renda (PIB - produto interno 

bruto). 

O PIB tem papel importante no desenvolvimento econômico do país, mas sua 

distribuição na população é um fator que deve ser considerado como uma variável econômica 

tão importante quanto o PIB. E destacamos que existem muitos trabalhos no campo que 

encontram uma correlação positiva entre educação e grau de desigualdade econômica 

(CIRANI; M. DA SILVA; CAMPANARIO, 2012). 

Como sinalizado anteriormente, Jeffrey Williamson (1965) (apud CIRANI; M. 

DA SILVA; CAMPANARIO, 2012), já na década de 1960, realizou um estudo que indicou 

uma relação empírica entre desigualdade social e renda per capita. De acordo com a pesquisa 

do autor, tanto os indivíduos quanto os investimentos são atraídos para regiões com 

desenvolvimento avançado, gerando assim uma desigualdade social. 
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Ainda no quesito desenvolvimento econômico, na teoria do capital humano, que é 

a qualificação por meio da educação, a atividade desenvolvida por um indivíduo pode afetar a 

produtividade do país no futuro. Nesse ponto, políticas para melhorar a qualificação do capital 

humano podem resultar em crescimento contínuo no produto do trabalhador (LUCAS, 1988). 

As políticas desenvolvidas e voltadas para o indivíduo têm melhor resultado na distribuição 

de renda, do que políticas voltadas para áreas ou regiões. Com esse método de política voltada 

para o indivíduo, a tendência é uniformizar a distribuição de renda, pois os indivíduos com 

mais qualificação tendem a migrar para regiões com melhor oferta de trabalho e o capital 

procura regiões que oferecem mão de obra qualificada (PESSOA, 1999 apud CIRANI; M. 

DA SILVA; CAMPANARIO, 2012). 

Cirani e demais estudiosos (CIRANI et al., 2012) apontam que o desenvolvimento 

do país e o crescimento acelerado da economia potencializaram o desenvolvimento de 

algumas regiões no Brasil, e isso se deve à concentração de capital humano qualificado nessas 

regiões. Essa relação positiva entre educação e distribuição de renda se concretiza no Brasil 

porque a falta de indivíduos qualificados aumenta a desigualdade de renda (LANGONI, 

1973). Em um estudo mais recente sobre o tema, em 2001, os autores Menezes e Lisboa (apud 

CIRANI; M. DA SILVA; CAMPANARIO, 2012) relatam que o crescimento acelerado do 

país nas últimas décadas levou à busca por trabalhadores qualificados. 

Consequentemente, a necessidade do mercado por indivíduos qualificados levou 

ao aumento da procura por um curso de graduação. E essa procura tem incentivado as IES a 

investir em marketing e, naturalmente, vem motivando a abertura de novas IES privadas 

(BERGAMO et al., 2010). Contudo, mesmo com o aumento de novas vagas e a procura por 

cursos de graduação, a universidade não preenche o total de vagas ofertadas. A tabela a seguir 

aponta esses números: 
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Tabela 3 – Estatísticas selecionadas dos cursos de graduação presenciais oferecidos por IES privadas 
(1995 a 2008) 

 
Fonte: INEP, 2010. 

 

A Tabela 3 reproduz o cenário em que a IES está. Dentro desse cenário, podemos 

perceber que no período de 1995 a 2008 tivemos um aumento de 33,93% no número de IES 

privadas. Assim, o aumento da oferta de cursos e/ou vagas, não apenas beneficia o país, o 

desenvolvimento econômico e a escolha do estudante, mas interfere também no resultado de 

pessoas com nível superior, no aumento do capital humano do país, na contribuição com o 

desenvolvimento econômico do país e na produção de recursos extras para serem reinvestidos 

na educação do país (BARBOSA FILHO; PESSOA, 2009), afetando também a produção da 

pesquisa científica e tecnológica. 

Um fator que não pode ser negligenciado é o fato de que o aumento no número de 

IES e no número de prospects não pode prejudicar a qualidade do produto e/ou serviço 

oferecido. Inclusive, a variável qualidade é uma determinante na quantidade de IES. De 

qualidade ou não, o indivíduo incorpora o conhecimento obtido, e cabe a ele arcar com os 

custos para internalizar o conhecimento. Por outro lado, a escolaridade tem efeitos externos 

não relacionados somente ao mercado de trabalho, mas em relação ao indivíduo e seu 

comportamento em todas as suas atividades, legitimando o suporte público à educação 

(BARBOSA FILHO; PESSOA, 2009). 

Considerando o ensino (superior) como uma variável fundamental para qualificar 

cientistas, enquanto no Brasil apenas 23% dos cientistas produzem pesquisa no setor 

produtivo, na Coréia do Sul esse índice é de 54% e nos EUA esse percentual é de 80% 

(BRITO CRUZ, 2007). Outro fator relevante é a falta de inovação e aperfeiçoamento em 

produtos e serviços. Com isso, o setor privado concentra seus motivos de interação com a 

universidade na necessidade de soluções imediatas, procrastinando a transferência de 

conhecimento e inovação. Da mesma forma, a universidade acaba gerando novas patentes e 
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empresas, chamadas spin-offs, como resultado de pesquisa acadêmica de ponta (MELLO, 

2008).  

Mello (2008) detalha que a inovação, como resultado da pesquisa, é fundamental 

para o setor produtivo, e cita empresas como Petrobras e Filtros Europa, com parcerias de 

sucesso com o Programa de Engenharia Química da COPPE/UFRJ desde 1970. O 

desenvolvimento do conhecimento e a transferência da inovação para o processo produtivo ou 

aperfeiçoamento de produtos e serviços contribui para uma interação entre universidade e 

empresa mais dinâmica, prudente e experiente. 

A preponderância da inovação foi discutida por Schumpeter, um autor relevante 

da teoria econômica. Segundo o autor, a inovação tecnológica pode ser conduzida pela 

introdução de um novo processo, um novo produto, um novo mercado, uma nova fonte de 

matéria-prima e uma nova forma de organização (SCHUMPETER, 1982). Isso posto, a 

inovação está para o desenvolvimento econômico como uma variável de impulso vital rumo 

ao crescimento do país. 

 

Produzir significa combinar materiais e forças. Na medida em que as “novas 
combinações” podem, com o tempo, originar-se das antigas por ajuste contínuo 
mediante pequenas etapas, há certamente mudança, possivelmente há crescimento, 
mas não um fenômeno novo nem um desenvolvimento em nosso sentido. Na medida 
em que não for este o caso, e em que as novas combinações aparecem 
descontinuamente, então surge o fenômeno que caracteriza o desenvolvimento. O 
desenvolvimento, no sentido que lhe é dado, é definido então pela realização de 
novas combinações (SCHUMPETER, 1997, p. 67). 

 

A inovação, por meio da interação universidade e empresa, implica em novas 

combinações para a empresa, em processo produtivo, em transferência de conhecimento, em 

novos produtos e em aperfeiçoamento interno da gestão, que foram resumidos em quatro tipos 

pelo Manual de Oslo (OCDE, 1997): 

 

A. Inovação de produto é a introdução de um bem ou serviço novo ou 
significativamente melhorado no que concerne a suas características ou usos 
previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em especificações técnicas, 
componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou outras 
características funcionais.  

B. Inovação de processo é a implementação de um método de produção ou 
distribuição novo ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças 
significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares.  
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C. Inovação de marketing é a implementação de um novo método de marketing com 
mudanças significativas na concepção do produto ou em sua embalagem, no 
posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de preços.  

D. Inovação organizacional é a implementação de um novo método organizacional 
nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em 
suas relações externas. 

 

Como podemos perceber, o ensino está fortemente relacionado à renda, à 

distribuição de renda, ao crescimento econômico e ao desenvolvimento do país. A 

universidade, como coadjuvante nesse cenário, contribui. Porém, verificamos a necessidade 

de investimento no tripé ensino, pesquisa e extensão, de maneira a transferir conhecimento, 

uma vez que a inovação não pode ser dissociada do cenário econômico. 

De acordo com o abordado no início desse capítulo, a produção do conhecimento 

pode impulsionar o desenvolvimento regional, repercutindo nacionalmente. Um exemplo 

disso é a China, que em 2006 ocupou a quinta posição mundial em publicações científicas, 

chegando à segunda posição em 2011, bem perto dos EUA que é o primeiro. Esse resultado é 

fruto do reconhecimento e investimento do governo nas universidades do país (ZHANG, et 

al., 2013). Na China, a política de desenvolvimento tem como pontos importantes a 

competência para inovar e o investimento em pesquisa nacional (WU, 2006), corroborando, 

assim, com o pensamento de Sábato do ano de 1968, já exposto. 

Considerando que o desenvolvimento econômico é resultado da relação com 

capital humano qualificado e que o crescimento econômico leva o mercado a buscar por 

indivíduos qualificados, a procura por cursos de graduação contribuiu para o aumento de IES 

e oferta de vagas. Nesse sentido, a formação de pesquisadores é de extrema importância para 

a pesquisa, e esta, para a inovação em produtos e serviços oferecidos no país, que no caso da 

China – já citado –, levou-a de quinto lugar em publicações científicas no ano de 2006, para a 

segunda posição em 2011, perdendo apenas para o EUA. 

Percebemos a importância e a necessidade do nível de educação na contribuição 

para as pesquisas científicas desenvolvidas, que têm papel importante no modelo de interação 

universidade e empresa abordado nessa pesquisa. Nesse modelo, estudamos a marca como um 

agente motivador da interação, contribuindo com pesquisas inovadoras para produtos e 

serviços. Entendemos que os modelos apresentados por Sábato e Botana (1968) e por 

Ezkowitz e Leydesdorff (2001), expostos anteriormente, colocam a IES, o setor produtivo e o 

governo em um sistema de interação de benefícios nas esferas econômica, social e global. 
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2.6 Marca 

A economia global tem mostrado passos de mudanças significativas e desde a 

década de 1980 o modelo neoliberal de desenvolvimento permitiu melhorias à economia e ao 

padrão de vida de muitos países; nesse contexto, os países emergentes como Brasil, China e 

México têm se destacado (GEREFFI, 2007). As multinacionais têm surgido em vários países 

ampliando exportações e conquistando cada vez mais espaço ao redor do mundo. Zou e 

Cavusgil (2002) levantaram alguns conceitos de uma Estratégia Global de Marketing, 

destacando os principais pontos de atenção para uma empresa que deseja ter atuação global. 

Dentro desse panorama de desenvolvimento, o assunto marca tem se destacado ao longo dos 

últimos anos e a globalização dos países junto a um consumidor mais crítico realçaram a 

necessidade de diferenciais competitivos sustentáveis. 

A caracterização da palavra marca já foi percebida e estabelecida por muitos 

pesquisadores. Martins (2006) escreveu que se encontram várias explicações para elucidar a 

palavra marca, como por exemplo: 

 

uma marca é um produto ou serviço ao qual foi dada uma identidade, um nome e 
adicional de uma imagem de marca. A imagem é desenvolvida pela propaganda ou 
em todas as outras comunicações associadas ao produto, incluindo a sua embalagem 
(MARTINS; BLECHER, 1996). 

 

A American Marketing Association (AMA, 2011) define que marca é “um nome, 

termo, sinal, símbolo, ou desenho, ou uma combinação deles, com a intenção de identificar 

mercadorias e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores como distinto de outros 

vendedores”. Já para Aaker: 

 

uma marca é um nome e/ou símbolo (tal como um logotipo, marca registrada, ou 
desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou serviços de um vendedor 
ou de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens e serviços daqueles dos 
concorrentes. Assim uma marca sinaliza ao consumidor a origem do produto 
protegendo, tanto o consumidor quanto fabricante, dos concorrentes que oferecem 
produtos que pareçam idênticos (AAKER, 1998, p. 7). 

 

Desta maneira, uma marca representa para o consumidor a origem do produto, 

diferenciando-o também dos concorrentes que oferecem produtos similares. Para a empresa, 
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essa peculiaridade da marca pode ser apontada como um item competitivo significante, 

possibilitando à empresa oferecer seu produto ou serviço com valor igual ou superior ao 

aplicado no mercado, de acordo como o consumidor percebe a marca (AAKER, 1998). E 

devido à importância das marcas para as organizações, sua definição teve uma evolução nos 

âmbitos jurídico e de marketing, como mostra o quadro a seguir:  

 

Quadro 4 – Evolução do conceito de marca 

 
Fonte: Louro, 2000. 
 
 

A marca, sob o conceito e definição do marketing, além de identificar o produto, o 

serviço e o fabricante, permite que os consumidores relacionem a responsabilidade pelo 

produto a um determinado fabricante, oferecem à empresa a proteção, como falado 

anteriormente, e simbolizam determinado nível de qualidade que resultam na fidelidade à 

marca (KOTLER; KELLER, 2000). Na definição jurídica, a fidelidade à marca proporciona à 

empresa segurança, além de criar barreiras para concorrentes, e pode significar também 

disposição do consumidor para pagar um preço diferenciado pela marca. Portanto, a marca 

representa para a empresa uma propriedade legal de grande valor que pode influenciar o 

consumidor. 

Conforme os autores supracitados (2000), uma marca forte tem alguns atributos 

necessários como, por exemplo, oferecer benefícios, percepção de valor relacionado ao preço, 

posicionamento, coerência, significado da marca para o consumidor, monitoramento, entre 

outros. Todas essas características acrescentadas a outras podem transformar uma marca 

comum em uma marca forte. Contudo, a construção de uma marca forte é um desafio, em que 

o consumidor precisa ter a experiência correta com o produto ou serviço a fim de criar uma 

estrutura desejada de conhecimento da marca. Como consequência, uma marca forte pode 

proporcionar algumas vantagens para a empresa, entre elas a fidelidade à marca. 
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Ao trabalhar a fidelidade à marca, a empresa precisa aplicar constantemente 

valores e características para discernir a marca do seu produto e serviço.  Quando a empresa 

se antecipa a esses pontos, ela agiliza sua atuação no mercado competitivo em que está 

inserida. A pesquisa científica e tecnológica desenvolvida e produzida pela IES pode 

complementar a estratégia das empresas na valorização da marca. Ao comprar um produto, o 

consumidor não compra apenas um bem, ele compra um conjunto de valores e atributos 

associados à marca segundo PINHO (1996). 

As marcas são importantes por representarem um critério de escolha fundamental, 

ou seja, correspondem a um fator importante para a tomada de decisão (LEÃO; MELLO, 

2009). De acordo com Aaker (2007), o mercado copia rapidamente as inovações dos 

produtos, assim, a empresa precisa diferenciar suas marca e manter uma vantagem. Para a 

empresa, ter solidez através de inovação, proporciona uma vantagem mais durável nesse 

mercado. Para nós, essa questão revela uma oportunidade de parceria e relacionamento entre a 

IES (com a produção tecnológica e científica) e a iniciativa privada (com o aporte financeiro).  

A associação entre a IES e a empresa patrocinadora traz benefício direto e indireto 

para ambas as partes, e a marca pode ser um fator-chave para essa associação. As associações 

ligadas a uma marca são criadas por qualquer elemento que estabeleça um elo com a marca e 

pode resultar em ajuda para processar informação, diferenciação, razão de compra, ou criar 

atitudes positivas, entre outros aspectos (AAKER, 1998). 

Hoje, uma associação organizacional com orientação voltada para a sociedade 

/comunidade é quase indispensável (AAKER, 2007), sendo o patrocínio uma forma de 

associação. Essa associação pode resultar em um interesse espontâneo por uma dada marca 

em situações em que esta não era a primeira opção (LEÃO; MELLO, 2009), pode-se 

desenvolver uma aproximação de envolvimento e, consequentemente, levar à lealdade à 

marca. Para os autores, existe uma diferença entre a função natural da marca do produto, que 

é desenvolver associações de marca como produto, e a função da marca corporativa, que é 

permitir associações que acrescentem credibilidade e acabam se tornando uma fonte 

importante de vantagem sustentável. 

Com a competitividade dos mercados, o desempenho das marcas assume um 

papel muito importante para a organização. Torna-se então necessário o acompanhamento do 

mercado, inovando através de pesquisas para manter o produto/marca competitivo, mantendo 

a posição no mercado, conquistando a fidelidade do consumidor e garantindo a perpetuação 

da empresa, tanto no contexto nacional quanto internacional. 



    54 
 

 

2.6.1. Marca no contexto internacional 

A atuação das empresas como resultado de suas estratégias é um tema 

frequentemente discutido devido à globalização dos mercados. A estratégia adotada pela 

empresa ou organização reflete-se no seu desempenho e não apenas no mercado local, mas 

também no mercado global. A estratégia de marketing global tem o objetivo de aprimorar o 

desempenho da empresa ou organização; dependendo do mercado em que atua, pode 

padronizar, adaptar ou ter independência de sua atuação (ZOU; CAVUSGIL, 2002). 

Seja a marca atuante no mercado nacional ou internacional, o valor, a força da 

marca como reputação e qualidade percebida, e a imagem da marca para o consumidor são 

dimensões que compreendem o brand equity de uma marca, defende Louro (2000). E essas 

características da marca fazem parte da estratégia de atuação da empresa. 

Existem diferenças na estratégia de captar recursos em IES no mundo todo; isso 

devido às condições de operações de cada mercado, que passam por questões de políticas 

internas, legislação e cultura social do país (RISCAROLLI; RODRIGUES; ALMEIDA, 

2010). A relação da marca com o marketing pode interferir na formulação de estratégias de 

atuação da empresa, inclusive nas parcerias. As estratégias mudam de país para país e isso 

reflete no resultado da captação de recursos para a IES. Por exemplo, em 2002, nos EUA, 

67% da população doou uma média equivalente a U$ 1.872,00 e, entre o período de 1974 a 

2006 a arrecadação de fundos saltou de U$ 100,35 bilhões para U$ 295,02 bilhões; desse 

total, apenas 13,6% foi direcionado para instituições de Ensino (Independent Sector, 2007; 

Eadles, 2006 apud RISCAROLLI; RODRIGUES; ALMEIDA, 2010). 

Há que se entender que a captação de recursos pode e deve considerar a marca no 

contexto internacional, pois a interação não está limitada a empresas nacionais, pelo contrário, 

a IES está inserida em um mercado globalizado em que tanto a IES como as empresas 

competem nacional e internacionalmente. Dessa forma, a marca para a IES deve fazer parte 

de sua estratégia de atuação e de interação entre universidade e empresa. 

 

2.6.2. Marca para IES 

O tema marketing é um assunto que transporta polêmica em seu significado, não 

somente para a IES, mas para seus gerentes e administradores que, em sua grande maioria, 
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não têm entendimento do planejamento e aplicação do marketing, associando seu significado 

simplesmente a vendas e propaganda (KOTLER; FOX, 1994). No geral, o marketing vem 

ganhando espaço dentro das organizações e, entre as funções que desempenha, podemos 

elencar algumas, que são: (1) identificar o público consumidor do produto ou serviço; (2) 

conhecer o mercado em que se opera; (3) buscar e (4) transformar recursos a fim de atender 

necessidades do seu publico (KOTLER; FOX, 1994). A marca de uma empresa está inserida e 

deve ser preservada por todas as ações de marketing, considerando desde o planejamento, 

implementação e controle. Na IES, o marketing seleciona o mercado-alvo, entende esse 

mercado e desenvolve programa, preço, comunicação e distribuição. 

O trabalho do marketing em identificar seu público-alvo tem um resultado em 

longo prazo; pois, ao desenvolver o plano de marketing e apresentar a marca da IES para o 

seu cliente/estudante, contribui para um relacionamento eficaz e consistente, mantendo um 

vínculo institucional mesmo quando o cliente se tornar um ex-estudante (KOTLER; FOX, 

1994). 
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Figura 7 – A universidade e seus públicos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Kotler e Fox, 1994. 

 

A universidade está envolvida com um público bem distinto, desde fornecedores, 

concorrentes, órgãos públicos e privados, empresas públicas e privadas, funcionários a ex-

alunos que se transformam em clientes. A despeito de conhecer seu público e mercado, alguns 

atores no mercado em que a IES está têm contribuições consideráveis. As fundações que 

podem doar valores arrecadados para a IES, a comunidade empresarial que tem sinergia com 

os projetos em desenvolvimento, os órgãos governamentais que apoiam causas de interesse, o 

corpo docente, os pais de estudantes, os estudantes, os ex-estudantes, os funcionários 

administrativos que podem se tornar financiadores de projetos, entre outros. 

Nos projetos de captação de recursos, conhecer o seu púbico é fundamental para a 

IES intensificar as ações de parceria. Nesse sentido, associações e imagens da marca faz do 

marketing um agente importante para parceria de longo prazo. A força e o valor têm papel 

importante para marcas orientadas para o mercado, e impulsionam para associações 

exclusivas com vantagem significativa (KELLER; MACHADO, 2006). 

O valor da marca está diretamente relacionado ao valor percebido pelo cliente; 

suas características definem a personalidade da marca, diferenciando-a da marca de seus 

concorrentes (ZAUNER et al., 2012). 

Assim, em nosso estudo, procuramos entender também se a associação entre a 

empresa e a universidade potencializa ou multiplica os valores das marcas. A identificação de 
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uma marca pode afetar positiva ou negativamente o produto ou serviço para o consumidor, e 

assim, aqui, a força da marca agiria como motivação à interação entre empresa e universidade. 

 

2.7 Força da Marca 

A marca, como um ativo da empresa e um símbolo que transporta características 

específicas de produtos e serviços, é um elemento que pode ser medido para entender a 

atuação de sua força. O desenvolvimento de uma marca passa por um processo de valorização 

que exige da empresa ações com efeito de curto e longo prazos de valores tangíveis como 

vendas, e valores intangíveis como brand equity (AMBLER; STYLES, 1997, p. 127). Nesse 

sentido, é importante para a empresa acompanhar, medir e avaliar o comportamento e 

evolução da marca. Considerando as três dimensões de uma marca – descrição da marca, 

força da marca e valor da marca –, aferir a força de uma marca abrange alguns critérios, como 

precisão e sensibilidade, predição, confiabilidade, descrição da marca e informações 

econômicas da empresa. Os modelos de medição podem conter muitos itens de medição – 

saliência, qualidade percebida, diferenciação, satisfação do usuário –, e englobar uma, duas ou 

as três dimensões da marca, que são as medidas unidimensionais, bidimensionais e 

tridimensionais. 

A importância da força da marca nessa pesquisa é entender que a empresa pode 

adotar algum critério de medida de força de marca e, assim, conhecendo o seu valor e força, 

pode identificar atributos para estratégias em ações futuras. Para o tema proposto, a força da 

marca tem um papel fundamental para a interação entre universidade e empresa, e age como 

catalisador para parcerias. Ainda nesse contexto, para as empresas selecionadas para a 

pesquisa, foi utilizado o ranking da Interbrands, que considera em sua medição de marcas 

mundiais sete pontos básicos e essenciais, são eles: liderança, estabilidade, mercado, 

internacional, tendência, suporte e proteção (LOURO, 2000).  Para Louro (2000), entender a 

força da marca pode ajudar na gestão estratégica da empresa para novas ações de curto e 

longo prazos. 

A força da marca pode ser chamada de branding, que pode abarcar construção, 

notoriedade e presença da marca no mercado. Muito além da competitividade de produtos e 

serviços, a marca é um diferencial que se distingue no mercado global competitivo e pode 

disputar com as marcas desse mercado. Para Kotler e Pfoertsch (2007), a marca será, 
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possivelmente, o único diferencial competitivo das empresas, uma vez que a competência e a 

força da reputação da empresa são representadas pela marca. 

A atuação da marca atua na tomada de decisão e leva em consideração a força da 

marca. Um estudo realizado com o consumidor B2B revelou que são considerados alguns 

fatores da força da marca que contribuem para a tomada de decisão. Esses fatores estão 

relacionados com a preferência do consumidor e englobam credibilidade, confiabilidade, 

suporte técnico e indústria (SHAW; GIGLIERANO; KALLIS, 1989). Em um estudo 

realizado no Reino Unido, Walley e outros estudiosos (WALLEY et al., 2007) identificam 

que a marca se comporta como um fator forte na tomada de decisão na compra industrial. 

Como fator de tomada de decisão, a força da marca pode ser utilizada na interação 

entre universidade e empresa como componente crucial. A integração, formação de aliança ou 

parceria entre universidade e empresa pode valer-se da estratégia de oportunidade, de 

adaptação, de diferenciação produto-mercado, de diferenciação funcional, de inovação, de 

evolução, de reação, ou de cooperação (ZACCARELLI; FISCHMANN, 1994) e associar a 

força da marca nesse contexto para garantir a interação. 

 

O escritório pode obter credibilidade de sua marca a partir do apoio institucional da 
universidade a que está vinculado. É importante que o escritório tenha o 
reconhecimento político da administração da universidade e o reconhecimento 
técnico dos pesquisadores. Com o apoio político institucional da universidade, a 
partir da curva de experiência da universidade, o escritório poderá utilizar a marca 
institucional e consolidar-se como a porta de entrada para as empresas (CUNHA; 
FISCHMANN, 2003, p. 13). 

 

Dada a importância da atuação da marca no contexto nacional e internacional, a 

marca impõe uma estratégia para a empresa e para a instituição de acordo com o mercado em 

que atua e com seu cliente, considerando uma atuação global e apresentando um plano efetivo 

e seguro para atender e se adaptar à expectativa do consumidor, à infraestrutura e ao ambiente 

político dos países de atuação (HOLLIS, 2008). 

Mediante o exposto, é notória a necessidade da empresa na inovação de produtos 

e serviços. Um caminhar que pode ser construído e fortalecido por meio da interação 

universidade e empresa, contemplando a força da marca como um vetor fundamental na 

tomada de decisão. Aproximamo-nos mais concretamente do tratamento empírico de nosso 

objeto de estudo na sequência, no capítulo 3, que trabalha a análise dos dados coletados. 
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3 ANÁLISE DOS DADOS 

Esse capítulo é dedicado à análise dos dados de nossa pesquisa de campo (nossas 

entrevistas), que seguiu três etapas: na primeira fase, o objetivo é a pré-análise, para organizar 

os documentos, as ideias, selecionar os documentos que representam o corpus da pesquisa e 

determinar os temas encontrados nos documentos; na segunda fase empreendemos a 

exploração do material e definimos as unidades de registro, distribuindo por categorias e, na 

última e terceira fase, a análise do conteúdo consiste no tratamento simples quantitativo, 

condensando as informações em uma tabela (BARDIN, 2009). 

Conforme já explicamos no primeiro capítulo, segundo Bardin (2009, p. ?), a 

categorização é “uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, 

por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os 

critérios previamente definidos”. Na unidade de registro, consideramos a presença ou 

ausência dos elementos para depois calcular a frequência de aparição dos elementos. A 

palavra e o tema são mais utilizados, “é a unidade de significação a codificar e corresponde ao 

segmento de conteúdo a considerar como unidade base, visando à categorização e à contagem 

frequencial” (BARDIN, 2009, p. 98). Nesse tipo de unidade, a dimensão e a natureza podem 

variar, e as entrevistas são analisadas baseadas nas palavras e temas previamente 

selecionados. O resultado de nossa categorização é elencado a seguir: 

a) Motivos para a interação entre empresa e universidade; 

b) Os desafios para a interação entre universidade e empresa; 

c) Propriedade dos resultados da pesquisa; 

d) Impacto da interação universidade e empresa na economia; 

e) Pesquisa e inovação; 

f) Influência da marca na interação. 

As reflexões sobre o tema interação entre universidade e empresa procuraram 

descobrir estratégias desenvolvidas e utilizadas que possam servir de base para um plano de 

desenvolvimento aplicável para a IES no Brasil. Analisamos o conteúdo coletado através do 

método de pesquisa citado no item metodologia (capítulo 1) e procuramos traçar um 

prognóstico mediante o resultado das pesquisas. Dentro do planejamento da pesquisa e da 

revisão da literatura, a investigação foi enriquecida com os dados coletados, que permitiram 
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uma conclusão baseada em uma síntese das ideias e argumentos evidenciados a seguir, 

trazendo um resultado que poderá auxiliar as universidades brasileiras na interação com as 

empresas brasileiras. 

Resgatando, nossa pesquisa aborda como tema central a interação entre 

universidade e empresa. O referencial teórico identifica a empresa como uma aliada na 

manutenção e financiamento da pesquisa científica e tecnológica que é produzida dentro da 

universidade. Para que a interação aconteça, as partes envolvidas precisam identificar 

objetivos em comum e um ponto importante e relevante, que está além dos resultados 

financeiros, é a contribuição com o desenvolvimento econômico regional que se estende por 

todo o país. O modelo de interação mais conhecido é o patrocínio, em que a empresa faz o 

aporte financeiro para a universidade, e nessa interação há benefícios exclusivos previamente 

definidos pelas partes envolvidas. Uma variável importante na tomada de decisão para a 

interação entre a universidade e a empresa é a força da marca de uma ou de ambas as partes 

envolvidas que, conforme já abordado, apresenta a marca como um ativo fundamental da 

empresa, em muitos casos um bem valioso intangível. 

Analisando o exposto, buscamos um representante de cada parte envolvida no 

modelo interação universidade e empresa. Os critérios utilizados para a seleção da amostra 

foram atendidos: empresa global com o fator marca fundamental em sua atuação e histórico 

de envolvimento com universidade por meio do financiamento à pesquisa, e universidade 

reconhecida mundialmente por sua atuação em pesquisa e histórico de financiamento recebido 

por empresas para a manutenção da pesquisa. Cumprimos assim a seleção por julgamento do 

pesquisador de maneira a contribuir com a pesquisa acadêmica (MARSHALL, 1996). 

Segundo Creswell (2009, p. 182), a coleta de dados por meio da entrevista pode 

acontecer de várias forma: a entrevista não estruturada, aberta, com anotações; ou a entrevista 

aberta, com gravação e transcrição; a semiestruturada, com gravação e transcrição; o grupo de 

foco, com gravação e transcrição e várias formas de entrevistas, por e-mail, pessoalmente, ou 

por telefone. 

Como já explicado na metodologia, a entrevista utilizada para a pesquisa foi a 

semiestruturada, com o apoio de um roteiro, fundamentada na pesquisa bibliográfica e 

documental. Tanto as entrevistas por e-mail quanto por telefone foram transcritas com a 

finalidade de “[...] eliminar as impressões das anotações de campo e ampliar a possibilidade 

de acesso público dos resultados, com elevado detalhamento”, conforme prega Godoy (2006, 

p. 314). 
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A seguir apresentamos um quadro com os dados respectivos da empresa e 

universidade selecionadas para a amostra, com nome e cargo de seus representantes 

entrevistados. 

 

Quadro 5 – Empresa, entrevistado e cargo 

EMPRESA REPRESENTANTE / CARGO 

Microsoft Roberto Prado 

Diretor de competitividade nacional da 

Microsoft para a América Latina 

Universidade Caltech  Richard Seligman 

Associate Vice President 

Research Administration 
Fonte: elaborado pela autora, 2014. 
 

 

Para a coleta de dados por meio da entrevista, enviamos, primeiramente, e-mails 

para o representante da Microsoft e da Caltech informando o objetivo da pesquisa (ANEXO 

1). Tanto o representante da empresa Microsoft quanto o da Universidade Caltech 

responderam o e-mail em um curto espaço de tempo e demonstraram muito interesse no tema 

pesquisado. Em seguida, com o representante da Microsoft, realizamos um contato por 

telefone para agendar a entrevista. Devido à indisponibilidade de agenda, a entrevista face a 

face ficou impossibilitada, tendo sido realizada, pois, por e-mail. O representante da 

Microsoft, além de responder as perguntas da entrevista, enriqueceu o conteúdo com dados e 

documentos importantes sobre o financiamento à pesquisa em centros de inovação e 

universidades. O pesquisado foi orientado sobre a entrevista semiestruturada, o conteúdo das 

questões e a possibilidade de contribuição com informações que não foram contempladas pela 

entrevista. Assim que os dados foram-nos encaminhados, procedemos com a análise do 

conteúdo de acordo com as categorias levantadas e realizamos mais um contato por telefone 

para validar as informações – gerando confiabilidade. O contato com o representante da 

Universidade Caltech foi realizado por e-mail. Apesar de se mostrar muito interessado no 

assunto da pesquisa, o pesquisado não possuía disponibilidade para uma entrevista por 
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telefone. Assim a entrevista foi encaminhada por e-mail com as instruções da entrevista 

semiestruturada, dando liberdade para contribuição com informações relevantes para o tema. 

Apresentamos na sequência a descrição dos dados coletados, seguindo um dos três 

princípios da boa coleta de dados, que é o encadeamento das evidências (YIN, 2010). As 

principais fontes dos dados foram as entrevistas, mas o conteúdo foi complementado com 

informações de sites e de outras fontes. A pesquisa documental buscou identificar o perfil da 

empresa e da universidade selecionadas, o critério de julgamento dos rankings utilizados para 

a seleção da empresa e da universidade, o investimento em pesquisa e os resultados das 

entrevistas. Em cada seção, apresentamos primeiro os dados da empresa Microsoft e na 

sequência os dados da Caltech. 

 

3.1 Perfil da empresa e da universidade 

Os dados apresentados a seguir, nos subitens 3.1.1 e 3.1.2, foram adaptados das 

informações disponíveis nos sites da Microsoft (http://www.caltech.edu/) e da Universidade 

Caltech (http://www.caltech.edu/). 

 

3.1.1. Microsoft 

A empresa selecionada para a pesquisa foi a Microsoft. Com presença global 

marcante e atuação em mais de cem países, inclusive no Brasil com um escritório central em 

São Paulo, sua sede principal está localizada em Redmond, Washington, USA. Possibilitando 

uma experiência única por meio da tecnologia, para consumidores e empresas, a Microsoft 

mantém seu foco, que é entregar informação para o consumidor em qualquer lugar do mundo. 

Movida pela tecnologia presente em produtos e serviços, a Microsoft oferece uma solução 

ideal para cada tipo de necessidade. Possuidora de uma tecnologia com produtos destinados 

ao mundo corporativo e ao consumidor final, a Microsoft trabalha com uma estrutura de 

negócios nas duas frentes, se comunicando constantemente com o consumidor final e 

reduzindo custos e melhorando o relacionamento para criar novas oportunidades com as 

empresas. 

Determinada a contribuir e se destacar no mercado global, a Microsoft tem um 

plano de carreira diferenciado que desenvolve, diversifica e inclui o seu funcionário. Oferece 

http://www.caltech.edu/
http://www.caltech.edu/
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recurso e orientação para que o indivíduo guie sua própria carreira, além de percurso 

profissional e movimentação dentro das profissões. 

Desde sua chegada ao Brasil, em 1989, com cinco funcionários, a Microsoft tem 

uma coletânea de sucessos. A figura a seguir ilustra a trajetória da empresa no Brasil: 
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Figura 8 – Timeline Microsoft no Brasil 

 
Fonte: site Microsoft Brasil, 2014. 
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Com a tecnologia que a Microsoft possui, permitindo soluções específicas, a 

empresa coleciona cases de sucesso, entre os quais alguns são destaques. Um deles é a 

Fundação Instituto de Administração (FIA), do segmento educação, que tinha um desafio na 

área de TI para atender a demanda, e fazia grandes investimentos para armazenar dados. A 

solução da Microsoft com a plataforma Moodle na Nuvem trouxe benefícios qualitativos e 

redução de custos. O desafio da empresa Mash Indústria e Comércio Ltda era a comunicação 

corporativa,que, em virtude de expansão, necessitava de investimento em um novo servidor e 

novo funcionário, que foi substituído pela tecnologia da Microsoft que trouxe a solução com 

acesso remoto e outras facilidades, além de benefícios para a produtividade, qualidade, 

segurança, entre outros. Empresas como Grupo Alatur, Softleasing, Tecnicon, TBG – 

Transportadora Brasileira Gasoduto, Piramidal, Dotz, Abril Educação, Universidade Anhembi 

Morumbi, e muitas outras, têm um relacionamento de sucesso com a Microsoft, que atua com 

soluções especificas para cada parceiro. É importante destacar que o cenário da educação está 

dentro do foco de tecnologia e solução da Microsoft. 

O compromisso da Microsoft com os países onde está instalada é transparente, 

tanto que existe um espaço no site de cada país com informações sobre o impacto nacional. 

Comprometida com o Brasil há 23 anos, a Microsoft se destaca com investimentos na área de 

tecnologia da educação, da inovação, do empreendedorismo e da sustentabilidade, 

intensificando a competitividade nacional no cenário internacional e cumprindo com o seu 

compromisso com o Brasil. Preocupada com um impacto real para um futuro melhor, a 

Microsoft investe na educação e capacitação de jovens, inovação e pesquisa, apoio a cidades 

sustentáveis e tecnologia de ponta para pequenas empresas. 

A empresa coleciona grandes premiações, como o prêmio Referências em TI de 

2012 na categoria Atendimento (CRN Brasil, 2012), a 7ª melhor empresa para se trabalhar 

(Época, 2012) e a 3ª melhor para se trabalhar em TI e Telecom (Computerworld, 2012), o 6º 

melhor serviço de atendimento ao cliente e o 1º lugar em atendimento online (Exame/IBRC, 

2012), além do prêmio campeões do canal 2012 na categoria produção (CRN, 2012). Assim 

como, ainda possui mais destaques, entre eles o de marca corporativa com maior reputação na 

Região Sul no seu segmento, o prêmio Top of Mind IT da VivoCom, e muitos outros. Todo 

esse mérito converge com o impacto em números da Microsoft no Brasil, determinada a 

utilizar os recursos da inovação em parceria com organizações e pessoas de todo o país, a fim 

de atender as necessidades de toda comunidade dentro da nação. Destacamos a seguir a 
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contribuição social e inovação da Microsoft no Brasil, e o seu impacto em números, 

disponibilizado no site da empresa no Brasil. 

 

Tabela 4 – Contribuição Social da Microsoft no Brasil 

Quem Quantos Contribuição 

Estudantes 420.000 
Impactados pelo Programa Parceiros na 
Aprendizagem desde 2003 

Professores 519.000 Capacitados 

Jovens 206.000 
Capacitados e treinados pelo Programa S2B, desde 
2007 

ONGs 1.124 
Beneficiadas através do programa de doação de 
Software desde 2003 

Mercado de trabalho 9.900.000 Adultos e jovens capacitados desde 2003 
Profissionais de TI 424.000 Trabalhando com tecnologia Microsoft no mercado 

Investimento no País 167.900.000 
Investimento em ações para um Brasil melhor, 
desde 2003 

Responsabilidade Social 11.000.000 
Beneficiadas pelas iniciativas sociais da Microsoft 
desde 2003 

Fonte: adaptado do relatório anual 2013 da Microsoft, 2014. 

 

Os números apresentados representam o impacto da Microsoft no Brasil e sua 

preocupação e investimento no país. Apresentamos ainda, números que são significantes em 

seu relatório: são 18.000 parcerias com empresas para o bem do ecossistema, 13 filiais mais o 

escritório central totalizando 982 colaboradores, destacando-se ainda como a número um no 

mundo reconhecida em Responsabilidade Social Corporativa pelo Reputation Institute. 

Os números em inovação são importantes para a presente pesquisa, pois 

demonstram a iniciativa e a importância do investimento em pesquisa para a tecnologia e 

inovação: 
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Tabela 5 – Investimento em inovação da Microsoft no Brasil 

O que Quantos Resultados 
Centro de inovação 12 Centros de Inovação da Microsoft 

Start-ups 2.700 
Projetos iniciais apoiados pelo programa BizSpark 
desde 2008 

Fábrica de XBOX 1 Instalação na Zona Franca de Manaus em 2011 

MTC 10.000.000 
Investimento em dólares em 2011 no Centro de 
Tecnologia Microsoft 

Investimento em 
pesquisa 200.000.000 Valor investido em pesquisa até 2015 

Fonte: adaptado do relatório anual 2013 da Microsoft, 2014. 

 

Como exposto, a inovação é resultado do investimento em pesquisa pela 

Microsoft, trazendo resultados que impactam (positivamente) o país e, consequentemente, a 

economia, pois a cada um real faturado pela Microsoft, são gerados onze reais para a 

economia, segundo o índice de desenvolvimento competitivo IDC. 

 

3.1.2. Caltech University  

A universidade selecionada para a pesquisa foi a Caltech (California Institute of 

Tecnology). A Universidade Caltech foi fundada em 1891, tem seis divisões acadêmicas, com 

destaque para as áreas de Ciências e Engenharia. Com aparência de colégio, o instituto está 

localizado em Pasadena, a onze quilômetros de Los Angeles, e tem aproximadamente 900 

estudantes de graduação e 1.200 estudantes de pós-graduação. A Caltech apresenta uma 

média de três estudantes para cada professor e 31 de seus pesquisadores já ganharam o prêmio 

Nobel, prêmio este que é concedido anualmente pela Fundação Nobel a pessoas que fizeram 

pesquisas importantes, criaram técnicas pioneiras ou deram contribuições relevantes para a 

sociedade. Muitos integrantes do corpo docente são associados a instituições como a Howard 

Hughes Medical Institute (HHMI) – uma das maiores de pesquisa médica dos EUA – e a 

NASA. Considerada a primeira dentre as 200 melhores universidades do mundo pelo ranking 

britânico Times Higher Education, a menor entre as avaliadas ultrapassou a Harvard que 

ocupou o topo da lista durante os oito últimos anos. 

Além do exposto anteriormente, o destaque que levou a Caltech a ocupar o lugar 

de Harvard no ranking foi o foco e investimento em pesquisa. Atualmente, a Caltech possui 

centros de pesquisa, gerencia uma rede global de observatório astronômico e o Laboratório de 

Propulsão a Jato (JPL) da NASA, fundado pela própria Caltech. Em concordância com o 
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resultado da universidade, o presidente da Caltech está direcionando o caminhar da escola 

rumo ao novo, centralizando esforços para manter o ensino, a pesquisa e oportunidades para 

professores e estudantes, cumprindo assim, sua missão com a sociedade por meio da interação 

entre a pesquisa e a educação, formando pessoas que produzam ideias que transformem o 

mundo. 

Atualmente a Caltech conserva seis áreas acadêmicas: biologia e engenharia 

biológica; química e engenharia química; engenharia e ciências aplicadas; geológicas e 

ciências planetárias; a área da física, matemática, astronomia e, finalmente, as áreas de 

destaque de humanidades e ciências sociais.  

As áreas citadas corroboram para um resultado merecedor na transferência de 

tecnologia. A instituição possui a maior média de invenções e patentes por docente das 

universidades do país, impulsiona uma média de oito startups por ano e parcerias com o 

governo e a indústria em busca de tecnologias inovadoras; todas essas iniciativas aliadas com 

a pesquisa. Para que isso ocorra, a Caltech disponibiliza recursos e serviços de suporte e 

ferramentas, e oferece ao professor e ao estudante liberdade para explorar suas ideias, 

motivando a inovação e a criatividade. 

 

3.2 Os indicadores 

Os dados apresentados nos subitens 3.2.1. e 3.2.2. foram adaptados de 

informações disponíveis no site da Interbrands (http://www.interbrand.com/pt/) e no site do 

ranking Times Higher Education (http://www.timeshighereducation.co.uk/). 

 

3.2.1. Interbrands – Microsoft 

A Interbrands surge na década de 1980 e foi pioneira na valorização da marca 

para o mercado internacional. Sua atuação tornou-se significativa no contexto mundial e hoje 

contribui para a tomada de decisão no desempenho do negócio, pois líderes de todos os países 

reconhecem o valor de uma marca forte e sua influência por todos os pontos de contato em 

três grupos diretamente relacionados com a empresa: clientes, funcionários e investidores. 

Valorizar a marca adere à melhoria do negócio, pois uma marca forte influencia a percepção e 

comportamento de compra. Portanto, o valor econômico da marca contribui para o 

crescimento e valor econômico, trazendo retornos mais altos e diminuição dos custos de 

http://www.interbrand.com/pt/
http://www.timeshighereducation.co.uk/
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financiamento. A importância do entendimento da marca permite compreender um detalhe 

necessário para qualquer organização: a demanda. Qual o papel da marca no comportamento 

de compra e o quanto a marca influencia na geração de demanda. Existe um modelo para 

identificar o valor da marca de um produto ou serviço, conforme Figura 9, a seguir. 

 

Figura 9 – Cadeia de valor da marca 

 

Fonte: site da Interbrands, 2014. 

 

A metodologia utilizada pela Interbrands considera o investimento e a gestão da 

marca, e abrange todas as maneiras pela qual a marca toca e beneficia a organização, que vai 

desde atrair e reter talentos até a entrega satisfatória para o consumidor final. No entanto, 
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existem três fatores fundamentais relacionados à marca que cooperam para a avaliação, são 

eles o desempenho financeiro dos produtos ou serviços da marca, o papel da marca no 

processo de decisão de compra e a força da marca. 

O desempenho financeiro está diretamente relacionado ao retorno financeiro; o 

papel da marca na tomada de decisão está relacionado em ao quanto a marca contribui para a 

tomada de decisão em relação a outros fatores, como preço, conveniência, ou característica do 

produto; e a força da marca é o que mensura a atuação da marca na lealdade, garantindo, 

assim, demanda e lucro do produto ou serviço no futuro. Especificamente sobre o item força 

da marca, a Interbrands possui uma fórmula patenteada para verificar o desempenho da marca 

dentro dos dez fatores de avaliação da força da marca. 

Os fatores de avaliação da força da marca estão subdivididos em fatores internos e 

fatores externos. Os fatores internos são exatamente: clareza da representação da marca, 

compromisso da organização com a marca, proteção legal da marca e receptividade da marca 

em relação à mudança, desafios e oportunidades do mercado. Os fatores externos são 

autenticidade da marca, relevância da marca frente à necessidade do consumidor, 

diferenciação, consistência da marca, presença da marca para o consumidor nos meios de 

comunicação e compreensão da marca que vai além do reconhecimento da marca pelo 

consumidor mas reconhecimento das características e qualidades distintas da marca. 

 

Tabela 6 – Indicadores Interbrands Microsoft 

2013 
Rank 

2012 
Rank 

Brand Brand 
Name 

Region/
Country 

Sector Brand 
Value ($m) 

Change 
in Brand 

Value 

5 5  
 

Microsoft United 
States 

Technology 59,546 3% 

Fonte: site da Interbrands, 2014. 

 

3.2.2. The World University Rankings – Caltech 

A relação anual da Times Higher Education, utiliza dados da Thomson Reuters e 

sua metodologia é baseada em 13 indicadores, que engloba: o ensino por meio do ambiente de 

aprendizagem, que equivale a 30% da pontuação geral; o investimento à pesquisa, que 

equivale a 30% da pontuação geral; a influência e contribuição da pesquisa por meio de 

publicações científicas e citações, que equivale a 30% da pontuação geral; a renda da indústria 
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javascript:__doPostBack('ctl00$chart1$app_controls_bgb_responsivetable_ascx1$GridBGB$ctl00$ctl02$ctl00$ctl02','')
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por meio da inovação produzida dentro da universidade, que equivale a 2,5% da pontuação 

geral e, por fim, a participação no âmbito mundial constituindo-se pelo número de 

funcionários, doutorados e de estudantes estrangeiros, que equivale a 7,5% do ranking geral, 

melhor compreendido na Tabela 7, a seguir. 

 

Tabela 7 – Indicadores Caltech no The World University Rankings 

 

Fonte: site Times Higher Education, 2014. 

 
Esse ranking possui um sistema único de desempenho global que o capacita a 

avaliar universidades especializadas em pesquisa e que atuam no contexto mundial em todas 

as suas missões: ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectiva internacional. 

O ranking elenca quatrocentas universidades no mundo todo, em que o Brasil 

aparece duas vezes, representado pela Universidade de São Paulo (USP), na posição 158, e 

Universidade de Campinas (UNICAMP), na posição 268. 
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Desde seu lançamento, em 2004, o Times Higher Education Ranking Mundial 

Universidade tornou-se uma tabela global de grande impacto na tomada de decisão quando se 

trata de ensino superior. Devido à globalização, o ensino necessita se adaptar com agilidade se 

internacionalizando e acompanhando a demanda mundial. O ranking se transforma em uma 

fonte confiável com extensa informação sobre comparação de universidades e seu 

desempenho, e, por essa razão, tem sido consultado por estudantes de graduação e pós-

graduação, por acadêmicos e equipes de pesquisa na busca de novos parceiros, por gestores de 

universidades para definir planejamento estratégico baseado no resultado do desempenho no 

ranking e por governantes do mundo todo para definir a política nacional.  

A seriedade do ranking oferece uma contribuição latente reconhecida por 

universidades de todo o mundo, como competitividade, complacência, manter o movimento, 

transformação, parceria internacional para alcançar excelência, reputação, investimento em 

pesquisa e colaboração internacional, transformar-se em instituição de classe global entre 

outros. 

A metodologia do ranking pode ser cuidadosamente aferida para abranger e 

compreender melhor cada indicador individualmente, ou seja, as disciplinas são entendidas 

cuidadosamente de acordo com a cultura de pesquisa e diferentes hábitos de publicação. Por 

exemplo, na área de artes e humanidades, o indicador citação e sua influência em pesquisa 

com saída significativa em jornais e revistas, menos peso é dado para revistas e jornais, 

reduzido pela metade, em contrapartida mais peso é dado a indicadores de investigação para 

pesquisa de reputação acadêmica. Para cada indicador, o Thomson Reuters’ Global 

Institutional Profiles é alimentado com informações detalhadas em cada nível do indicador e 

se porventura a informação não for fornecida, são utilizadas fontes públicas confiáveis para 

estimar a informação, correndo o risco de excluir a universidade do processo. 
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Figura 10 – Indicadores Caltech no The World Universtity Rankings 

 
Fonte: site Times Higher Education, 2014. 

 

3.3 O investimento em pesquisa 

Os dados apresentados nos subitens 3.3.1. e 3.3.2. estão disponíveis nos sites 

http://ndos.codeplex.com/ e http://www.portaldaindustria.com.br/ (publicações CNI), com 

informações da Microsoft, e no site da Universidade Caltech (http://www.caltech.edu/). 

 

3.3.1. Microsoft 

Possuidora de um DNA tecnológico, a Microsoft acredita que o incentivo à 

pesquisa proporciona resultados inovadores. Muito além de financiar e ter acesso às 

inovações, a Microsoft entende que todo consumidor de tecnologia, seja empresa ou 

consumidor final, precisa conhecer suas inovações para acessá-las. Por essa razão, a Microsoft 

acredita na disseminação da pesquisa e dos resultados produzidos por meio dela. Destarte, a 

Microsoft contribui com o mercado, por meio da transferência de tecnologia. 

No Brasil, a Microsoft reúne trabalhos e parcerias de destaque e acredita na 

inovação aberta, corroborando com a área de tecnologia por meio de recursos, inovações, 

plataformas, resultados científicos e pesquisas. 

Com o foco em inovação aberta, a Microsoft é idealizadora da plataforma NDOS-

BR (Núcleo de Desenvolvimento Open Source e Interoperabilidade), que tem como objetivo a 

comunicação aproximada ou direta com sistemas iguais ou diferentes para a criação de 

“handbooks” e “white-papers”. Nesse projeto, pessoas, ideias e projetos transitam para a 

disseminação da cultura de acesso livre e aberto, independente das plataformas operacionais. 

Os principais projetos hospedados na plataforma são internacionais, sendo eles Active 

http://ndos.codeplex.com/
http://www.portaldaindustria.com.br/
http://www.caltech.edu/
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Directory e OpenLdap handbook e Tutorial Codeplex. A Microsoft convidou e disponibiliza 

um espaço para hospedagem de projetos de livre acesso. 

 

Tabela 8 – Projetos convidados pelo NDOS para se hospedar no site 

Projeto Objetivo 

Archimedes CAD (Computer Aided Design) multiplataforma para arquitetos. 

Canivete Suiço Conjunto de ferramentas para o desenvolvimento web. 

CodeHill Projeto que responde à pergunta: Onde consigo o código fonte do CodePlex? 

C-sharp Data Objects 
Framework para persistência de objetos que se baseiam nas propriedades da 
classe para construir o comando SQL. 

Gnusig Sistema integrado de gestão para empresas com interface web. 

MIOLO 
Framework orientado a objetos para o desenvolvimento de aplicações em 
código aberto. 

OpenFarm Sistema integrado para administração de fazendas agrícolas. 

Sinais Vitais 
Sistema distribuído de aquisição de dados em tempo real aplicado à 
monitoração de sinais vitais 

Torre de Hanoi 
Projeto de um game feito para o estudo de Visual Basic 6 em Class Modules, 
Related Documents. 

Fonte: adaptado a partir dos dados do site codeplex.com, 2014. 
 

 

Além dos projetos convidados, outros projetos se disponibilizaram via e-mail. O 

site disponibiliza também um projeto de interoperabilidade chamado Npgsql que é um 

programa de framework.net que permite acesso ao servidor de base de dados. 

Nesse núcleo, muitas universidades têm projetos apoiados pelo NDOS. Entre elas, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Estadual de Campinas, 

Universidade Estadual Paulista, Universidade Federal do Pará, Universidade de São Paulo, 

SENAI e Centro de Inovação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
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Tabela 9 – Universidades e projetos apoiados pelo núcleo NDOS 

UNIVERSIDADE PROJETO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL 

Active Directory e OpenLdap, continuidade do Active 
Directory e OpenLdap handbook 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL 

OpenXMLConv - Conversor de textos para o formato 
OpenXML 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL HL2GLSL - Conversão de código HLSL para GLSL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL HPCCCS - HPC com Windows CCS 2003 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL HPCGPU - HPC com placas gráficas (GPUs) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL MDVis - Multidisplay Visualization 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL 

MPIHASH - Implementação das bibliotecas MPI no 
ambiente VisualC# 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL SILAB - Sistema de Imagens Laboratoriais 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL VART - Virtual Articulations for Virtual Reality 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL VISA - Virtualization Instruction Set Architecture 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS 

ViCOS - Virtual Cluster Orchestration System - HPC, 
Balanceamento de Carga, Alta Disponibilidade, 
Virtualização, Cloud Computing 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS 

Interop Router - Clustering, Paralelização, 
Networking, Interoperabilidade, Escalabilidade 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS 

Estudos em Virtualização - Microsoft Virtual PC, 
Sistemas Operacionais, Instalação, Configuração, 
Serviços 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS 

Gamux - Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento de 
Jogos - Projeto de Sistemas, Engenharia de Software, 
Documentação, Programação, Algoritmos, Design, 
Jogos 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS 

Palestras - Novas Tecnologias, Soluções, Mercado, 
Business Knowledge 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS 

Soluções com OpenXML - Caso de Estudo, 
Desenvolvimento, Programação, Interoperabilidade 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS 

Autenticação Cruzada entre Windows e Linux - 
Instalação, Configuração e Uso de Interoperabilidade, 
Segurança >> Arquivo NDOS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS 

UPA - Organização de Palestras, Técnicas de 
Apresentação, Representação Institucional 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS 

Desenvolvimento de Games com C# e Framework 
XNA - Organização de Palestras, Desenvolvimento, 
Programação, Técnicas de Apresentação >> Arquivo 
NDOS 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS 

HPC- Instalação Cluster em Windows e Linux, 
Paralelização com Matlab, Interoperabilidade >> 
Arquivo NDOS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
AC.Net - Trabalho com Certificado de Atributos 
(X.509 Attribute Certificate) na plataforma Microsoft. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

Assinador Digital - Utilitário que permite assinar, 
remover ou validar assinaturas digitais em lotes de 
documentos baseados na Open Packaging Convention 
(OPC), dentre eles documentos Open XML. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

docTISS - Utilitário para troca de mensagens 
assinadas eletronicamente no padrão TISS que opera 
integrado ao Microsoft Office 2007 e utiliza as 
funcionalidades do formato de arquivos Office Open 
XML para criação de formulários eletrônicos 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

OXML e Interoperabilidade - Demos desenvolvidas 
pelo Laboratório de Tecnologia da Informação 
Aplicada da UNESP 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

Moodle-SharePoint Unified- Acesso transparente aos 
dados do sistema Moodle através do Microsoft 
Windows SharePoint Services 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

Linux Middleware for Windows Virtualization- 
Construção de uma plataforma Linux preparada para 
virtualização de máquinas Windows 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
KDE-Education - Colaboração com os projetos KDE-
Edu, KDE-Games e KDE-Win 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA pGIna - Autenticação no OpenLDAP utilizando pGIna 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

Chain - Facilita a atualização e exportação dos 
registros em bancos de dados MySQL, baseado nos 
valores já existentes 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
Facilitando o estudo de redes sociais utilizando 
ambientes de rede livres e abertos 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
Modelo Interoperável de Informações de Processos de 
Software 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
Mecanismos de Segurança Interoperáveis para 
Serviços Web 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Interoperabilidade para Governo Eletrônico 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Aprendizado de Informática com base em jogos de 
computador, serviços web e clientes heterogêneos 

SENAI Interop Workflow Toolkit 

CENTRO DE INOVAÇÃO DA 
PONTÍFICIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL 

Interoperabilidade, Semântica e Arquivos Office Open 
XML 

Fonte: adaptado a partir dos dados do site codeplex.com, 2014. 
 

O trabalho da Microsoft avança as plataformas de inovação e firma parceria com 

centros de inovação, denominados MICS (Centro de Inovação da Microsoft). Projeto iniciado 

no Brasil há 11 anos, que no ano de 2013 chegou a cem unidades de MICS no mundo, 

totalizando 625 mil empresas na área de serviços de informática. No Brasil, devido à grandeza 

territorial do país e as necessidades particulares de cada área, a distribuição dos MICS 
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geograficamente permite o atendimento a empresas e estudantes que estão alocados próximo 

as instalações dos MICS, com contatos pessoais e personalizados para cada empresa, evitando 

custos de deslocamento. A partir de sua estrutura e liderança no mercado no desenvolvimento 

de softwares, os 11 MICS no Brasil alcançam mais de 18 mil empresas que oferecem soluções 

para mais de 424 mil profissionais. Para manter-se na liderança, a Microsoft reconhece que é 

necessário investimento na área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), destinando mais de 

U$ 9 bilhões por ano no mundo todo para P&D. O processo de instalação de um Centro de 

Inovação da Microsoft é demorado, pois é necessário um relatório completo sobre o local 

onde o centro será instalado. Em seu escopo, as 11 MICS do Brasil pretendem contribuir com 

a comunidade empreendedora para crescer e gerar lucro, desenvolver e oferecer soluções para 

parceiros e clientes locais da Microsoft, motivar o empreendedorismo, preparar o estudante 

para competir no mercado de trabalho e contribuir com os parceiros e clientes da Microsoft 

com formação e informação das mudanças que podem afetar o negócio, pois na área de 

tecnologia, uma inovação em software ou dados em nuvem, dependendo do negócio, pode 

comprometer o resultado da empresa. 

 

Tabela 10 – Distribuição dos MICS no Brasil 

Instituição Estado 
Instituto Atlântico MIC Fortaleza (CE) 
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco MIC ETEPAM, em Recife (PE) 
Allen MIC Olinda (PE) 
SENAI DF MIC Brasília (DF) 
PUC MG e BHS MIC Belo Horizonte (MG) 
FAESA e Prosperi MIC Vitória (ES) 
Allen Rio MIC Petrópolis (RJ) 
SENAC SP MIC São José do Rio Preto (SP) 
Universidade Positivo e a Techresult MIC Curitiba (PR) 
SOCIESC MIC Joinville (SC) 
PUC RS MIC Porto Alegre 

Fonte: adaptado a partir dos dados do relatório CNI, 2014. 
 

Esse investimento tem a Tecnologia da Informação como um foco principal, e 

prevê inovações em massa nos próximos anos. Os negócios desenvolvidos no Brasil pela 

Microsoft estão vinculados às necessidades do país e, por essa razão, a empresa investe nos 

Centros de Inovação Microsoft, motivando estudantes ao aprendizado de novas tecnologias e 

incentivando a criação de startups. 



    78 
 

Os centros de inovação da Microsoft oferecem softwares gratuitos, treinamento e 

visibilidade para os projetos desenvolvidos dentro dos centros. Por meio desses centros, várias 

startups foram criadas e utilizam a tecnologia oferecida pelos MICS para ampliar as vendas 

de seus produtos e serviços, outras, com mais destaque e competência para tecnologia, 

receberam propostas para se tornarem parceiras da Microsoft. 

Os benefícios para a Microsoft são diversos, mas o destaque vai para a criação e 

desenvolvimento de apps para as lojas virtuais da Microsoft, aumentando seu portfólio e valor 

agregado para produtos e serviços. Nesse processo, a fidelização dos usuários e 

desenvolvedores é natural, pois além dos aplicativos, são desenvolvidos sistemas que 

facilitam a utilização dos produtos da Microsoft. 

Apesar do foco da presente pesquisa na interação universidade e empresa, por 

meio do investimento em pesquisa e o resultado em inovação, os desafios e riscos estão 

presentes. Existe a possibilidade de projetos que trazem soluções e risco do retorno financeiro 

não acontecer. Evidenciamos também, o impacto do investimento em pesquisa na capacitação 

de estudantes, que até o ano de 2013 alcançou 100 mil estudantes em todo o país. 

 

3.3.2. Caltech 

O investimento em pesquisa na Caltech oportuniza avanços que atravessam os 

portões da universidade, alcançando e beneficiando a sociedade, a indústria e a tecnologia, 

reverberando no desenvolvimento de novos campos de estudo. 

Anualmente, as invenções chegam ao número de 150-220 e cerca de 40-50 

patentes. O investimento em pesquisa faz da Caltech a universidade do país que mais lança 

invenções e patentes por docente.  O corpo discente impulsiona uma média de oito startups 

por ano na área da biomedicina, eletrônica, materiais, informática, energia, tecnologia limpa e 

outras indústrias. Totalizam mais de oitenta startups desde a sua fundação, em 1995, das 

quais destacamos algumas por boa atuação: Applied Semantics (adquirida pela Google em 

2003), Beckman Instruments, DirecTV, Factual, Idealab, Intel, Quora, Trimble Navigation, 

TRW e Varitronix. 

A parceria com o governo e a interação entre universidade e empresa 

desenvolvem soluções para o mercado e alinham esforços para a pesquisa fundamental, 

direcionando a tecnologias inovadoras. 
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Tabela 11 – Interação Universidade Caltech e Empresa - Parceiros 

PARCEIROS OBJETIVO 
City of Hope, UCLA, UCSF, USC Pesquisa na área de inovações biomédicas 

Sanofi 
Criação de novas terapias e diagnósticos de cuidados com a 
saúde 

Dow Chemical Company Soluções de energia limpa 

Microsoft, Pixar, Google. 
Pesquisa e ideias inovadoras no programa de ciência da 
informação 

MIT 
Caltech Entrepreneurs Forum – sustentar e oferecer apoio, 
educação e oportunidades de networking. 

Fonte: adaptado a partir de informações disponíveis no site da Universidade Caltech, 2014 

 

Ao longo de sua história, a Caltech tem resultados inovadores no passado, no 

presente e apresenta um futuro promissor que vem impactando a indústria e, 

consequentemente, a economia com pesquisas sobre o controle de poluição na indústria 

automobilística com a Clair Patterson, teorias do ganhador do Prêmio Nobel Linus Pauling 

como suporte para a investigação farmacêutica moderna e desenvolvimento, descobertas 

como a de Lee Hood que foi responsável pelo desenvolvimento de instrumentos, incluindo o 

sequenciador de DNA, que permitiu o mapeamento do genoma humano, e muitas outras 

pesquisas atuais que certamente trarão invenções e inovações para o futuro em áreas de 

interesse global como, por exemplo, novas abordagens da medicina no tratamento de câncer e 

HIV, energia sustentável, biocombustíveis, projetos de pesquisas desafiadores no 

desenvolvimento de próteses neurais para ajudar pessoas paralisadas a andarem e 

manipularem objetos, e permitir a visão para cegos. As parcerias em pesquisa compreendem 

grandes empresas na indústria aeroespacial, de energia, de tecnologia da informação, da 

medicina, farmacêutica e outras indústrias, para avançar tanto a pesquisa básica quanto a 

tecnologia de ponta nesses campos.  

A NASA – parceria firmada para gerenciando do Laboratório de Propulsão a Jato 

– é economicamente um dos principais contribuintes e empregadores na região onde está 

instalada, Pasadena. Só no ano de 2011, os projetos para empresas e organizações 

representavam U$ 593.000.000, de 48 estados, inclusive Washington, DC. 

No país, o investimento em pesquisa científica é um dos mais confiáveis. Com 

uma abordagem centrada, gerencia o auxílio dado pelo governo, oferecendo propostas de 

projetos de alta prioridade que têm sinergia com a Caltech e com os objetivos e missão do 
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financiador em potencial. Na Caltech, 80% dos estudantes da graduação participam das 

pesquisas desenvolvidas dentro da universidade enquanto cumprem os créditos, o que 

possibilita um acompanhamento pedagógico aos projetos, que na visão da Caltech fortalece o 

sucesso da pesquisa. 

O foco em pesquisa pela Caltech representa um papel fundamental no 

desenvolvimento de tecnologias e produtos difundidos para o mercado. 

 

3.4 Verficação 

Antes de iniciarmos de fato as conclusões, convém reforçarmos que nosso estudo 

contém a validade, a confiabilidade e a generalizabilidade, considerados por Kvale (1996) um 

dos sete passos no processo de entrevista. 

A validação da pesquisa contou com os três princípios abordados por Yin (2010, 

p. 152) na coleta de dados, que são várias fontes de evidências, registro de um banco de dados 

e a apresentação de uma cadeia de evidências autenticando o estudo de caso; resultando em 

uma apresentação clara com evidências suficientes e não enviesadas, ligando os pontos 

convergentes do tema investigado. Utilizamos também a validação por meio da triangulação, 

que é a utilização de vários métodos (DENZIN; LINCOLN, 2006). Em nosso caso, 

combinamos pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e entrevistas para uma apresentação 

legítima e condensada das conclusões. 

A confiabilidade dos resultados se deve à interpretação consistente dos dados e à 

descrição minuciosa das informações de acordo com a realidade investigada (VIEIRA, 2004), 

ou seja, a consistência dos resultados (KVALE, 1996). Os dados coletados na pesquisa 

bibliográfica, na pesquisa documental e nas entrevistas foram cuidadosamente analisados 

durante todo o processo até a conclusão, para garantir a confiabilidade dos resultados. 

Já a generalizabilidade refere-se à qualidade e ao rigor dos procedimentos 

utilizados durante a investigação de maneira que possibilite outros pesquisadores a 

continuarem a pesquisa (DENZIN; LINCOLN, 2006). 

 

3.5 Conclusões da pesquisa de campo 

Finalmente, apresentamos os resultados da pesquisa, conforme nos propusemos 

para este capítulo. Retomando, o tema central de nossa pesquisa é a investigação do 
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relacionamento entre universidade e empresa, com o objetivo geral de compreender e superar 

os desafios da captação de recursos no país por meio da interação universidade e empresa, 

assumindo objetivos específicos detalhados: a) Contribuir com a sugestão de modelos de 

interação entre universidade e empresa, contribuindo com os estudos afins; b) Descrever o 

ensino no Brasil – que é abordado nesta pesquisa como um fator positivo para o 

desenvolvimento econômico – e a contribuição da pesquisa acadêmica para a inovação de 

produtos e serviços; c) Investigar a força da marca como um fator ativo na interação 

universidade e empresa; d) Analisar o referencial teórico sobre a interação universidade e 

empresa e comparar com os dados coletados, para contribuir com o tema no país. Para 

responder ao problema de pesquisa “qual o efeito da força da marca sobre a interação 

universidade empresa”, seguimos uma metodologia com abordagem qualitativa de natureza 

exploratória e o procedimento de estudo de caso. 

Em continuidade à pesquisa, na coleta de dados, realizamos primeiramente a 

pesquisa bibliográfica, para levantamento do referencial teórico publicado em artigos, teses e 

dissertações que contribuíram com o tema pesquisado (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2006); 

na pesquisa documental, por sua vez, buscamos informações em dados primários – que não 

receberam nenhum tratamento (GIL, 1999) –, para complementar a pesquisa bibliográfica. 

Ressaltamos que tanto na pesquisa bibliográfica quanto na documental várias fontes de 

evidências foram consideradas, em conformidade com um dos pontos para validade da 

pesquisa. A entrevista, terceira e última técnica para a coleta de dados, conduziu a coleta de 

informações sobre o tema da pesquisa. O roteiro da entrevista incluiu uma explicação sobre o 

tema com fontes de outras pesquisas, indicando a razão da pergunta e incluindo categorias 

relacionadas à pesquisa. A entrevista semiestruturada seguiu um roteiro pré-elaborado pelo 

pesquisador dando oportunidade para os pesquisados incluírem informações importantes não 

abordadas na entrevista. Esse método permite coletar informações relevantes para a pesquisa e 

possibilita gerar novos conhecimentos. 

Para interpretar os dados, empreendemos uma pré-análise do material coletado e 

seleção e preparação dos documentos. O material foi sintetizado, eliminando as repetições e 

os trechos e comentários que não seriam relevantes para a pesquisa. Na pré-análise dos 

documentos, as passagens relevantes encontradas sobre a interação universidade e empresa 

foram elencadas em unidades de registro e então categorizadas. Os dados foram averiguados 

com cuidado profundo para identificar as categorias, buscando temas frequentes, tomando 

notas de contradições e inconsistências com o tema (WOODS, 1996). 
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O arcabouço teórico utilizado para a pesquisa fundamentou as unidades de 

registro, totalizando as categorias temáticas listadas na sequência: 

a) Motivos para a interação entre empresa e universidade; 

b) Os desafios para a interação entre universidade e empresa; 

c) Propriedade dos resultados da pesquisa; 

d) Impacto da interação universidade e empresa na economia; 

e) Pesquisa e inovação; 

f) Influência da marca na interação. 

A partir dessa categorização, elaboramos o roteiro das entrevistas e, com base na 

literatura acadêmica sobre interação entre universidade e empresa, destacamos, a seguir, as 

informações em cada categoria de análise dos resultados das entrevistas com a universidade e 

a empresa selecionada. 

Os dados das entrevistas foram transcritos e examinados com a técnica de análise 

de conteúdo. Nesse processo, é natural conduzir a redução de incertezas, selecionar 

informações importantes e novos significados.  Não encontramos nessa fase, categorias 

subjacentes. 

 

3.5.1. Resultados 

A primeira categoria, os motivos, as razões e os tipos de colaboração na interação 

universidade e empresa, na visão da universidade, Richard Seligman, Vice Presidente de 

Administração de Pesquisa da California Institute of Technology, acredita que “as empresas 

colaboram com a Caltech quando há trabalhos de interesse mútuo tanto para a indústria 

quanto para um membro do corpo docente da Caltech”. Já na empresa pesquisada, Roberto 

Prado, Diretor de competitividade nacional da Microsoft para a América Latina, aponta que o 

resultado de maior impacto se materializa na forma de startups; uma forma que a empresa 

encontrou para prosseguir com a interação com a academia. A criação de startups por meio de 

parcerias com bancos é uma iniciativa nova, que a Microsoft está avançando. 

A colaboração entre a indústria e as universidades enfrenta desafios significativos, 

e o fato de que essas organizações são movidas por diferentes sistemas de incentivos impacta 

na relação entre a universidade e a empresa; enquanto as universidades são dirigidas 



    83 
 
principalmente para criar novos conhecimentos e difundir o ensino, as empresas privadas 

estão focadas em capturar o conhecimento valioso que pode ser aproveitado para a vantagem 

competitiva dos seus produtos e serviços. Nesse processo, a interação entre universidade e 

empresa necessita de atenção especial para conduzir para um relacionamento de pesquisa 

colaborativa. Apesar de demonstrar um resultado digno em 2013, o dirigente da Caltech, 

Richard Seligman, reconhece que as colaborações industriais são muito difíceis de alcançar. 

Parte do problema é que as universidades e as empresas operam dentro de culturas muito 

diferentes. Para superar esse problema, a Caltech, como uma instituição de ensino superior, 

“tenta ser flexível nas suas relações com a indústria”, aponta o pesquisado, que ressalta que 

essa flexibilidade é necessária para construir uma colaboração enérgica. Com a Microsoft, o 

cenário não é diferente, os desafios existem e podem ser administrados; o maior desafio é o 

prazo para finalizar a pesquisa, uma vez que a Microsoft não tem autonomia no tempo de 

entrega da pesquisa, e não consegue acompanhar o processo da pesquisa. Para atenuar o 

problema, uma das soluções foi alocar um gerente de projetos para acompanhar, conectar e 

administrar o tempo necessário para uma pesquisa com resultados relevantes às necessidades 

da empresa, pois “a gestão dos projetos não é tão binária”, aponta Roberto Prado, da 

Microsoft. Existe uma resistência, mínima e discreta, por parte da universidade com a 

presença de um representante da empresa. 

Na segunda categoria, que versa sobre os desafios, a literatura aponta dois tipos de 

barreiras (DASGUPTA; DAVID, 1994), as relacionadas às diferenças nas orientações da 

indústria e das universidades, ou o que descrevemos como "barreiras relacionadas com a 

orientação"; e as barreiras relacionadas a conflitos sobre IP (Propriedades Intelectual), 

relacionadas à esfera da administração da universidade, ou o que descrevemos como 

"barreiras relacionadas à transação". A chave para a gestão dessas barreiras está no sentido de 

que a universidade precisa encontrar dentro do parceiro industrial uma pessoa a um nível 

suficientemente elevado que realmente deseje colaborar com a universidade, corroborando 

com as expectativas das duas partes envolvidas. A Microsoft segue o mesmo raciocínio, pois 

julga ser fundamental gerenciar as expectativas. 

Ainda nos desafios para a interação entre a universidade e a empresa, no núcleo 

dos obstáculos à colaboração de interface do usuário estão as diferentes normas institucionais 

que regem o conhecimento público e privado (DASGUPTA; DAVID, 1994). A criação de 

conhecimento confiável e público tem sido fundamental para o crescimento das 

universidades, levando ao apoio do governo para pesquisas com o objetivo de ampliar o 
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conjunto de conhecimentos economicamente úteis. Em contraste com a natureza 

relativamente aberta do sistema científico, o processo de criação de conhecimento no setor 

privado é dominado por tentativas de se apropriarem do valor econômico do conhecimento, a 

fim de ganhar vantagem competitiva (TEECE, 1986). Esse conhecimento "privado" é em 

grande parte fechado, permanecendo escondido dentro da empresa, ou divulgada de forma 

limitada através de patentes registradas, principalmente, para fins de obtenção de monopólio 

temporário (DASGUPTA; DAVID, 1994) e a abertura para atores externos é usado como um 

mecanismo estratégico para ganhar vantagem sobre os concorrentes (CHESBOROUGH, 

2003). Essa é uma questão importante nas negociações entre a indústria e a universidade, que 

está relacionada à terceira categoria, sobre a propriedade dos resultados da pesquisa. No que 

diz respeito a ela, na Caltech se valoriza a capacidade do investigador em publicar os 

resultados da investigação. O diretor da área de interação com a indústria afirma: 

 

Na Caltech, não aceitamos as restrições permanentes sobre a capacidade do 
investigador de publicar os resultados da investigação. Concordamos em dar à 
indústria a oportunidade de rever publicações e deixar-nos saber se eles acham que a 
publicação revela informações que eles desejam manter como confidencial. Vamos 
ouvir as suas preocupações, mas o direito de publicar os resultados da investigação é 
uma decisão da universidade e do investigador. 

 

A Caltech, não faz pesquisas sigilosas, não existem acordos de investigação que 

impedem a possibilidade do investigador de publicar os resultados de seus esforços, 

contribuindo com a transferência aberta de conhecimento. O parceiro recebe atenção as suas 

preocupações, mas o direito de publicar os resultados da investigação é uma análise alicerçada 

entre a universidade e o investigador. Esse processo é demonstrado a seguir: 
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Figura 11 – Modelo de pesquisa colaborativa 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2014. 
 

 

No processo de interação, o relacionamento dos parceiros frequentes e recorrentes 

é particularmente susceptível de capitalizar a sua experiência de colaboração, transferindo as 

informações e os conhecimentos adquiridos através do seu envolvimento em múltiplas e 

diversas parcerias. Essa experiência na colaboração resulta em um processo padrão que é 

usado como ponto de partida para as negociações sobre a posse IP (propriedade intelectual), 

facilitando a criação de novos acordos de colaboração. Esse relacionamento e negociação 

sobre a propriedade intelectual gera uma experiência da pesquisa colaborativa e ajuda a 

diminuir as barreiras relacionadas à transação, pois as partes desenvolvem confiança no 

trabalho de parceria e tornam-se confortáveis para sugerir, sem maiores problemas, 

colaboração subsequente, como acontece na Caltech. Na Microsoft, esse processo de 

relacionamento serve de referência não apenas no Brasil, mas, segundo Roberto Prado, “o 

modelo foi usado para parcerias da Microsoft em outros países”. 

A construção de confiança nasce do envolvimento amplo e aberto com a 

universidade, que contribui para fortalecer, equilibrar e alinhar os interesses conflitantes 

decorrentes do sistema distinto de incentivos entre academia e indústria (D'ESTE; PATEL, 

2007). A colaboração, na investigação universidade e empresa, envolve altos níveis de 

incerteza, porque o processo de pesquisa científica é rodeado por muitas incógnitas. Essas 

condições levam os parceiros de colaboração a agir de forma oportunista e se apropriar dos 
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benefícios da colaboração (WILLIAMSON, 1993). E para diminuir essa fragilidade, é 

necessário iniciar uma interação de maneira a produzir altos níveis de confiança para ajudar a 

reduzir os temores de que um dos parceiros atuará de forma oportunista (BRADBACH; 

ECCLES, 1989). Nesse caso, escrever cuidadosamente o contrato deve aumentar a confiança 

entre as partes, além de utilizar “a comunicação regular entre o patrocinador e o investigador 

principal, também ajuda a melhorar o nível de confiança”, diz o representante da Caltech. 

Para construir um sistema de confiança, a Microsoft aloca um representante da empresa para 

acompanhar todo o processo de comunicação e a gestão do projeto. 

Na categoria sobre os impactos positivos de resultados científicos sobre a esfera 

econômica, entendemos que sem pesquisa acadêmica, muitas inovações não poderiam ter sido 

realizadas ou teriam chegado muito mais tarde (MANSFIELD, 1991; BEISE; STAHL, 1999). 

A contribuição da Caltech, por meio da interação com empresa, contribuiu com a inovação e 

com o desenvolvimento da região e do país, e isso se deve porque a Caltech tem um longo 

histórico de envolvimento com a indústria, desde antes da Segunda Guerra Mundial. Em 

particular, a Caltech estava muito envolvida na criação de indústria aeronáutica como uma 

grande indústria no sul da Califórnia. Há muitas invenções que foram licenciadas para a 

indústria, pois a Caltech sempre incentivou seus membros do corpo docente para transferir o 

conhecimento produzido para as empresas, iniciando uma parceria para explorar suas 

descobertas e invenções. Sem dúvida, o investimento à pesquisa contribuiu para a inovação, e 

reverberou para a empresa e para a sociedade. Na Microsoft essa contribuição para a 

economia se apresenta com a política de inovação aberta, ou seja, resultados de pesquisa 

disponíveis e, em algumas interações, os resultados são disponibilizados em plataforma para 

consulta. 

Uma das influências na interação entre universidade e empresa é o porte da 

empresa, a propensão para colaborar com os profissionais (organizações públicas de 

pesquisa); esse é um dos princípios básicos da literatura sobre as relações universidade-

indústria, como já se reconheceu em investigações empíricas (MOHNEN; HOAREAU, 2003; 

COHEN et al., 2002). A Caltech possui parcerias com indústrias de todos os portes, tanto 

pequenos como grandes, e existe muita atividade envolvendo pequenas empresas startups, 

demonstrando que existe espaço dentro da academia para ser preenchido, dependendo do 

interesse de cada empresa, alcançando assim, empresas de portes diversos. A Microsoft já fez 

parceria com universidade pública e privada, o porte não influencia, mas “a competência 
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existente dentro da universidade”, observa Roberto Prado, que defende, portanto, que, 

independente do porte, a competência na área é fundamental para a parceria.  

Na categoria pesquisa e inovação, a exploração da pesquisa para a descoberta e 

desenvolvimento de conhecimento representa a inovação como a capacidade de criar valor 

econômico a partir de novas ideias e a busca da inovação exige que as empresas definam uma 

estratégia. A preocupação central na concepção de uma estratégia de inovação é o equilíbrio 

entre a exploração de novas ideias/descobertas e o aproveitamento/refinamento de 

competências existentes e expertise bem desenvolvida. Sob o ponto de vista do dirigente da 

Caltech, as empresas tendem a envolver-se com uma universidade se elas têm um interesse na 

investigação particular de um membro do corpo docente ou um grupo de membros do corpo 

docente. Na Caltech, normalmente, a interação com a empresa está relacionada à procura de 

novas ideias e descobertas em suas colaborações com universidades, descaracterizando a 

força da marca como um fator relevante. Nesse caso, o resultado da pesquisa influencia o 

nível de envolvimento entre a universidade e a empresa, transformando a investigação em 

uma estratégia na relação entre a universidade e a indústria. Para a Microsoft, a marca não é o 

principal fator influenciador na escolha de uma universidade, porém “muitas propostas de 

projetos de professores e universidades no Brasil para a Microsoft têm influência da atuação e 

da força da marca”, porém esse não é um fator na tomada de decisão da Microsoft no aceite 

do projeto ou na escolha de uma universidade, culminando em parcerias com universidades 

que tenham competência na área de interesse da empresa. A procura pela empresa devido à 

força da marca se dá todo o tempo, mas não tem como atender todos os projetos de professor, 

pesquisador e universidade, portanto, a competência prevalece em relação à atuação da força 

da marca. Ainda assim, a Microsoft envia alguém para a universidade para orientar os 

pesquisadores sobre como participar para concorrer a financiamento: existe um pré-

acompanhamento para verificar a viabilidade do projeto. E, nos casos das parcerias com bons 

resultados, como na UNICAMP e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o sucesso 

dos projetos contribuiu com a confiança, prosseguimento e renovação da parceria. Assim, na 

última categoria, descaracteriza-se a influência da marca na interação universidade e empresa. 

Apesar dos motivos que levam a empresa a engajar-se em uma relação de 

pesquisa com a universidade, a necessidade da sustentabilidade financeira não pode diminuir 

ou eliminar o acesso à atividade de complementar a pesquisa e resultados da investigação, o 

acesso aos pesquisadores e aos gestores envolvidos (HALL; LINK; SCOTT, 2001). O 

relacionamento de colaboração com a indústria pode revelar e identificar oportunidades. A 
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Caltech está engajada em encontrar apoio para a pesquisa realizada dentro da universidade, 

mas busca, também, encontrar oportunidades para estudantes, tanto de graduação e pós-

graduação. Dessa forma, os parceiros da Caltech estão em sinergia com as áreas de atuação e 

pesquisa da universidade, aeroespacial, farmacêutica, energia, eletrônica e lasers. Já o DNA 

da Microsoft é unir parceria para promover a inovação, e o caminho de buscar a universidade 

é natural, pois é dentro dela que está o desenvolvimento do conhecimento científico e 

tecnológico. Segundo Roberto Prado, da Microsoft, “as indústrias estão despertando para 

buscar pesquisas nas universidades”. A oportunidade surge e é necessário desburocratizar o 

processo de interação; simplificar regras, conhecer a legislação e agilizar o processo são 

fatores motivadores para a indústria. 

O relacionamento entre universidade e empresa é muito complexo, é necessário 

que as partes envolvidas encontrem um ponto de equilíbrio nas condições e diferenças para 

que alcancem resultados diferenciados, Richar Seligman, da Calitech, conclui:  

 

Essas relações são muito complexas e não são facilmente compreendidas. Relações 
eficazes entre as universidades e a indústria exigem uma quantidade enorme de 
tempo e uma vontade de ambas as partes para avançar sobre áreas que são menos 
familiares e confortáveis. Apesar das grandes diferenças entre as culturas da 
indústria e da universidade, é possível para eles trabalharem em conjunto de forma 
eficaz sob as condições certas. 

 

O relacionamento entre universidade e empresa, a sinergia dos objetivos das 

partes envolvidas e o resultado em inovação contribuem para que o montante destinado às 

instituições aumente gradativamente ano após ano. Os números da Caltech revelam esse 

progresso. No ano de 2012, a Caltech recebeu cerca de 13 milhões de dólares da colaboração 

com a indústria. No entanto, os aumentos foram muito modestos, em 2007, o apoio industrial 

foi de aproximadamente $ 10 milhões de dólares, o que aumentou para cerca de U$ 13 

milhões de dólares em 2012. A Microsoft a cada ano que passa investe mais, pois reconhece 

na pesquisa acadêmica o encontro com a inovação. 

 

3.6 Estilo – colaboração para o estudo 

Pretendemos com esta pesquisa contribuir para uma compreensão melhor sobre a 

interação universidade e empresa e a atuação da força da marca nesse processo. O referencial 

teórico contribuiu com uma abordagem de ligação entre os modelos de interação relacionados 
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à pesquisa e inovação com resultados não apenas financeiros, como no patrocínio. Assim, a 

pesquisa atentou-se para os problemas e desafios no Brasil para a captação de recursos, 

conduzindo um arcabouço teórico no contexto internacional para a realidade do país. 

Com a pesquisa empírica, pretendemos contribuir com a gestão no processo de 

interação universidade e empresa no país frente a um mundo globalizado, impulsionando a 

inovação por meio da produção da pesquisa científica e tecnológica. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste momento, são apresentadas as contribuições que esse estudo trouxe para o 

tema pesquisado. A importância da interação entre universidade e empresa para o 

financiamento da pesquisa pode ser constatada no fator fundamental que levou a Caltech a 

alcançar o primeiro lugar entre as duzentas melhores universidades do mundo em 2013, no 

ranking britânico Times Higher Education – ranking no qual o Brasil é representado apenas 

pela USP (Universidade de São Paulo), que está na posição 158. Para a Microsoft, os 

resultados da pesquisa em inovação em produtos e serviços levam a empresa a buscar a 

pesquisa acadêmica com competência nos projetos que desenvolve, pois reconhece na 

universidade a excelência e capacidade de produzir e construir conhecimento. 

A respeito do objetivo da pesquisa em saber se a força da marca influencia a 

interação universidade e empresa, podemos afirmar que não é preponderante, de acordo com a 

empresa e a universidade pesquisadas. Existem outros fatores, que não a força da marca, que 

são fundamentais na interação universidade e empresa e são identificados na análise dos 

dados. E isso se deve à experiência da empresa e da universidade estudadas. 

Destacamos que os diversos pontos encontrados como interesse mútuo para a 

interação, pesquisa colaborativa, flexibilidade nas interações diminuindo a distância entre as 

expectativas para a condução das pesquisas, acordos que apoiem as publicações dos 

resultados, mas ao mesmo tempo oferece a oportunidade para a empresa de verificar se a 

publicação revela informações de propriedade da empesa, cumprindo assim, acordos claros e 

objetivos de pesquisa colaborativa, são pontos em comum tanto para a empresa quanto para a 

universidade. 

A experiência na interação habilita tanto a empresa quanto a universidade para 

construir um relacionamento de confiança e em longo prazo. 
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A contribuição com o desenvolvimento econômico resulta de parcerias com 

pequenas, médias e grandes empresas, e ainda existe espaço, mas é preciso direcionar a 

produção de conhecimento adequada para cada porte empresarial, por exemplo, as pesquisas 

voltadas para pequenas empresas startups, que vem crescendo e são modelos que acrescentam 

outros investidores. 

As explorações de pesquisa com resultados inovadores é um dos principais 

motivos para as empresas procurarem a pesquisa acadêmica, além de acesso a pessoas com 

competências em determinadas áreas (HALL; LINK; SCOTT, 2001), porém, nosso estudo 

identificou que a busca pelo novo descaracteriza a marca como um fator que impulsiona a 

interação. E o histórico em pesquisas de qualidade na universidade contribui no 

relacionamento com a indústria, pois existe um certificado de confiança conquistado pela 

universidade. Em alguns casos, como no da Microsoft, universidades são motivadas pela força 

da marca da empresa e fazem propostas de parcerias e projetos de pesquisa para a empresa 

pesquisada. 

Fala-se muito em parcerias para promover a inovação, mas desburocratizar é um 

fator que merece mais atenção, pois as empresas estão reconhecendo na universidade o 

caminho natural para inovar, as interações estão aumentando, a indústria está reconhecendo, 

paulatinamente, a pesquisa dentro da universidade, e para agilizar e facilitar as interações é 

necessário um modelo mental aberto tanto da empresa quanto das universidades, para 

viabilizar os processos de parceria. 

Segundo nossa pesquisa, cada vez mais a indústria procurará a pesquisa na 

universidade, o que leva a universidade a se preparar para atender a demanda. Entre outros 

fatores, deve estar atenta aos pontos abordados, destacando o tempo mínimo imprescindível 

para o desenvolvimento da pesquisa frente a necessidade da empresa. As parcerias precisam 

oferecer oportunidades para todos os envolvidos, e não ter apenas o objetivo financeiro, além 

disso, incentivar os pesquisadores para apresentar as descobertas para o mercado. 

Resumimos a seguir nossos dados coletados nas entrevistas com a Universidade 

Caltech e a empresa Microsoft, sintetizando e exemplificando com esses estudos de caso a 

interação universidade e empresa, objeto de nosso estudo. 
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Quadro 6 – Resumo das categorias 

Categoria Caltech Microsoft 

Motivos para a interação 

entre empresa e universidade 

Pesquisa colaborativa. A busca por pesquisa 

acadêmica é um caminho 

natural da empresa. 

Os desafios para a interação 

entre universidade e empresa 

Cultura diferente da 

universidade e da empresa. 

Prazo da pesquisa; 

Sistema burocrático. 

Propriedade dos resultados 

da pesquisa 

Direitos de publicação dos 

resultados da pesquisa. 

Direito de informações 

sigilosas; 

Compartilha resultados da 

pesquisa com a universidade. 

Impacto da interação 

universidade e empresa na 

economia 

Contribuição com o 

desenvolvimento econômico 

da indústria local; 

Transferência das 

descobertas para a indústria.  

Investimento em centros de 

pesquisa; 

Desenvolvimento da região 

onde existem os centros de 

pesquisa; 

Resultados das pesquisa 

disponíveis. 

Pesquisa e Inovação Busca de novas ideias, 

descobertas. 

Inovação aberta. 

Influência da força da marca 

na interação 

A marca não é um fator 

determinante para indústria 

procurar a Caltech; 

A força da marca Microsoft 

motiva as universidades a 

procurar a empresa, porém a 

força da marca não influencia 

a seleção da universidade e 

sim a competência 

relacionada aos projetos que 

a empresa possui.  

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 
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Com os dados do Quadro 6, podemos concluir que, apesar dos interesses 

diferentes, existe uma dificuldade no Brasil para sensibilizar e unir a universidade e o 

pesquisador com a empresa. No processo de parceria ou interação, existe o lado de objetivo 

tanto para a universidade quanto para a empresa, e muitas vezes essas diferenças conduzem 

para um processo de contrato moroso, prejudicando a pesquisa e os resultados. 

Desta forma, o problema de pesquisa é respondido e o modelo foi reavaliado: 

 

Figura 12 – Modelo proposto para a pesquisa 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2014. 
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Figura 13 – Modelo reavaliado após pesquisa 

 

 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

O modelo apresentado revela uma interação desburocratizada e flexível, 

facilitando o processo e acelerando os resultados, o que não impede a presença de um 

contrato, que se julga fundamental para a construção de confiança. Ainda no modelo, a 

pesquisa colaborativa é o ponto central da interação que resulta em inovação, os resultados 

podem ser publicados pelos pesquisadores e a empresa é consultada sobre a propriedade de 

informações sigilosas. Todo esse processo se torna um ciclo vicioso, pois ao final de um 

processo, a empresa retornará à universidade para outros projetos ou irá a busca de outra 

universidade, independente do porte, mas considerando a competência, para firmar novas 

parcerias. 

Os resultados não apontam a força da marca como fator influenciador no 

fenômeno interação universidade e empresa, mas revela um modelo de pesquisa colaborativa 

com um processo mais flexível e menos burocrático. Segundo os pesquisados, existe uma 
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tendência da indústria em buscar as competências existentes dentro da universidade por meio 

da pesquisa colaborativa e, dessa forma, concluímos que a universidade e as empresas 

precisam estar preparadas com um modelo mental aberto para construir relacionamentos com 

benefícios bilaterais, conforme mostra a figura anterior.  

Concluímos ainda que os modelos propostos por Sábato e Botana (1968) e por 

Ezkowitz e Leydesdorff (2001), apresentados no desenvolvimento de nosso estudo, 

confirmam a relação da indústria, da universidade e do governo, e que o nível de educação é 

fundamental para perpetuar a pesquisa e contribuir com o desenvolvimento econômico. Muito 

além dos resultados, encontramos uma sinergia com o modelo da hélice tripla de Ezkowitz e 

Leydesdorff (2001), em que a desburocratização e a flexibilidade atuam como facilitadores, 

tornando o modelo apresentado a seguir mais dinâmico e eficiente, resultando em pesquisas 

colaborativas com efeito em inovação. 
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Figura 14 – Modelo Sinérgico de Ezkowitz e Leydesdorff (2001) e Almeida e Rossi (2014) 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2014. 

 

Acreditamos que nossa pesquisa apresenta informações relevantes e alcança o 

objetivo de entender se a força da marca contribui para a interação universidade e empresa. 

Porém, é necessário destacar que a pesquisa qualitativa possui limitações ao considerar a 

visão subjetiva do pesquisador em relação ao tema. Os resultados da pesquisa por meio da 

análise de conteúdo são incorpóreos porque é uma interpretação do pesquisador. Mas não 

podemos desmerecer os resultados conseguidos. Uma vez que seguiu rígida metodologia e 

combinação de técnicas, a pesquisa pode ser replicada por outros pesquisadores, porém não se 

podem tomar como verdades absolutas os resultados aqui obtidos. Outro ponto limitador da 
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pesquisa de campo foi a coleta: pode ser que se as entrevistas tivessem sido empreendidas 

pessoalmente, outras informações poderiam ser coletadas. 

Para sugestões, entendemos que existe um caminho longo a ser percorrido pela 

pesquisa para contribuir com o Brasil no tema da interação entre universidade e empresa. 

Outra sugestão está relacionada à amostra, nessa pesquisa utilizou uma empresa e uma 

universidade, mas podemos estender para uma amostra muito maior contemplando empresas 

brasileiras e estrangeiras e universidades brasileiras e estrangeiras para compararmos os 

resultados nos âmbitos nacional e internacional. 

Considerando o crescimento econômico e educacional no Brasil, seria interessante 

preparar e aplicar um questionário, com as categorias identificadas, para complementar a 

pesquisa com uma abordagem quantitativa. Hoje, fala-se muito em startups, e sugerimos uma 

pesquisa que aprofunde o entendimento do tema nesse âmbito, e estimule a interação 

universidade e empresa. 
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APÊNDICE A – MODELOS DOS E-MAILS CONVITES AOS ENTREVISTADOS 

 

Microsoft 

 

Sr. Roberto Prado, Bom dia! 

  

Sou estudante de mestrado da ESPM, e o meu tema de pesquisa da dissertação é a interação 

entre universidade e empresa. 

 Quem fez a indicação de seu nome foi minha colega de classe, Maitê Bezerra, por conta de 

entrevista que realizou com o Senhor em 2011, sobre o tema “Transferência Reversa de 

Conhecimento”. 

 Gostaria de agendar um horário (por telefone, Skype ou pessoalmente) para uma entrevista 

semiestruturada “A força da marca de uma empresa e o investimento em P&D”. Se puder me 

atender ou indicar alguém, posso encaminhar os tópicos antecipadamente. O critério para 

seleção da empresa foi o ranking das marcas globais de 2013 pela Interbrand 

(http://www.interbrand.com/pt/best-global-brands/2013/Microsoft). 

 

Antecipadamente grata e no aguardo, 

 

Liliane Matias 

http://www.interbrand.com/pt/best-global-brands/2013/Microsoft
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Caltech 

 

Dear, 

I am a Brazilian student of Master degree at ESPM (www.espm.br) and my research topic is 

“University and industry relationships”. 

We know the expertise that you have in funding, so I would like to know if we can interview 

you to get data to my research. 

The interview will be by e-mail or Skype. 

 

I look forward to hearing from you. 

 

Bests, 

 

Liliane Matias 

 

http://www.espm.br/
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